


భారతదెశ జాతీయ 

సంస్కృతి 





భారతదేశము - (పజులు 

భారతదెశ జాతియ 
సంస్కృతి 

ఎస్. ఆబిద్ హుస్పెన్ 

అనువాదం 

ఆచార్య వి. రామకృష్ణ 

నేషనల్ టుక్ ట్రస్ట్. ఇండియా 



ISBN 81-237-2151-X 

(పథమ ముద్రణ 1997 (శక 1919) 

© ఎస్. ఆబిర్ హుస్సేన్, 1978 

తెలుగు అనువాదం (అ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా, 1997 
The Natronal Culture of India (Telugu) 

రూ. 40.00 

డైరెక్టర్, నేషనల్ బుక్ (స్ట్, ఇండియా, ఎ-5, గీన్పార్క్, 

న్యూఢిల్లీ-! 10 016 ద్వారా ప్రచురింపబడినది. 



సతత అజీజ్ 

స్మృతికి చిహ్నంగా 





ముందుమాట 

ఈ (గంధం, “భారతదేశ జాతీయ సంస్కృతి”,లో డాక్టర్ యస్. అబిద్ 
హుస్సేన్, భారతీయ సంస్కృతి కేంద్ర లక్షణాలు, |పారంభం నుంచి 

నాటిస్టాతి పరకూ ఎలా పెరుగుతూ వచ్చాయో తెలియజేశారు. విషయాన్ని 

ప్రతిపాదించడంలో సమర్థత, ముందుచూపు, ప్రయోజనం ఉన్నాయి. ఎన్నో 
జాతులు, మతాలు కలసి జీవితంపై సామాన్య ఆధ్యాత్మిక దృష్టికి అభి 

వృద్దిపరచడంలో తోడ్పడ్డాయని ఆయన వాదన. 
“భారత దేశ సాంస్కృతిక చరిత్ర అనేక వేల సంవత్సరాలకు చెందింది. 

బలమైన దారాలు ఈ సమైక్యతను కాపాడాయి. అది వైవిధ్యం గల దేశ సంస్కృతి 

కంతటికీ వ్యాపంచింది. ఈ సంస్కృతి అధికార వర్గాల ఒత్తిడుల మూలంగా 

ఏర్పడింది కాదు. జ్ఞానుల దూరదృష్టి వల్లను, బుషుల జాగరూకత, తత్వశా 
స్త్రంజ్ఞుల మీమాంసల వల్లను, కవుల, కళాకారుల ఊహల్లోను పెరిగింది. ఈ 

సాధనాల మూలంగా జాతీయ సమైక్యత విస్తృతమై, పటిష్టమై, శాశ్వతమైంది.” 

మన (ప్రభుత్వం మత ప్రాధాన్యం లేనిది. మన సంస్కృతి ఆధ్యాత్మిక విలువ 

లతో నిండినది. ఇది ఆశ్చర్యం ఎమి కాదు. లౌకికవాదమంటే మత సంబంధం 

లేదని కాదు. నాస్తికవాద సంబంధీ కాదు. భౌతికానుభవాల ఒత్తిడితో నిండిందీ 

కాదు. సార్వజనిన ఆధ్యాత్మిక విలువలను, వాటికి అనేక విధాల సాధించవ 

చ్చనే విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. 
మతం మారుతున్న అనుభవం. అది దైవ సిద్ధాంతం కాదు. ఆధ్యాత్మిక 

వైతన్యత. ఎశ్వాసం, నడవడిక, కర్మకాండలు, పండుగలు, హరవాదాలు తన్ను 

తాను తెలుసుకొనే కళకూ, దైవ సంబంధానిక లోబడ్డవే. వ్యక్తి అన్ని బాహిర్ 

సంఘటనల నుంచి తన ఆత్మను ఉపసంహరించుకొన్నప్పుడు, తన్ను తాను 
అంతరంలో కూడగట్టుకొని, దృష్ణని కెందీకరించినప్పుడు లోలోపల తన 

సర్వస్వాన్ని కూడగట్టుకొంటాడు. అప్పుడతనికో అపురూపమైన, పవిత్ర 

మైన, ఆశ్చర్యకరమైన అనుభవం కలుగుతుంది. అతనిలో చైతన్యాన్ని 
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కలిగించి, అతని అస్తిత్వమౌతుంది. శాస్తాంనికి, చాతువుకు పుట్టిన బిడ్డ 

లైనా, ప్రధమమైన, నిగూఢమైన అనుభూతికి లోబడి తీరవలసిందే. ధర్మ 

శాస్త్రాలను నమ్మకపోవచ్చు, కాని సత్యాలను కాదనలేం. జీవితమనే 

అగ్ని, కన్పించే మంటల్లో పైకి వెళ్తుంది. అయితే పొగ తాగేవారు అగ్ని 

చుట్టూ కూర్చొని చేసే ఆలోచనల్లాగ కాదు. సాధించడమనేది సత్యం. 

సత్యం సిద్ధాంతం నుంచి (గహంచేది. సత్యంతో సంబంధానికి, దానికి 

చెందిన అభిప్రాయానికి మధ్య అంతరం ఉంటుంది. దైవ మార్మికతకు, 

దైవ చింతనకు అంతరం ఉంది. ఇదే లౌకిక రాజ్యభావన. దీన్ని అర్ధం 

చేసుకోవడం కష్టం. 

భారతీయ సాం[పదాయంతో ఈ దృక్పధానికి సామ్యం ఉంది. బుగ్వేదం, 

వాస్తవమైంది ఒకటేనని చెప్తుంది. అయితే విద్యావంతులు దాన్ని వివిధమని 

చెపారు. అశోకుడు తన 12వ శిలాశాసనంలో ఇలా (ప్రకటిస్తాడు. “ఎవరైతే 

తమ మతాన్ని గౌరవిస్తూనే ఇతరుల మతాన్ని చులకనగా చూస్తారో, తమ 

మతం ఎడల భక్తిభావంతో ఇతర మతాలకంటలే తమ మతాన్ని కీర్తిస్తారో, వారు 

తమ మతానికి తప్పక హాని కల్లించినల్దే.” సమావాయ యేవ సాధూ. శతా 
బ్రాల తర్వాత అక్బర్ యిలా అన్నాడు: “దేవుడు మన కర్పించిన దైవ సంబం 
ధమైన కాణాచీయే వివిధ మత సమాజాలు. వాటిని మనం (ప్రేమించాలి. 

(పతి మతానికీ భగవంతుని ఆశీస్సులున్నాయన్నది మన (ప్రగాఢ విశ్వాసం 

కావాలి. ఎలాంటి. విచక్తణా లేకుండా దేవుడు తన కరుణా కటాక్షాలను 

అందరిపై (పసరిసాడు.” ఇదే, ఈ సిద్ధాంతాన్నే మన రాజ్యాంగ శాస 

నంలో పొందుపరచుకొన్నాం. తమ మతాలను గూర్చి మాట్లాడ్డానికి, మత 
పరమైన ఆచారాలను పాటించడానికి, కర్మకాండలను నిర్వహంచడానికి, 

అవి మన నైతిక స్పృహకు విరుద్దం కానంత వరకు పూర్తి స్వేచ్చ ఉంది. 

వివిధ మత సాంప్రదాయాలు ఏ ప్రాతిపదికపై సమంగా నిలిచి ఉన్నాయో 
మనం గుర్తిస్తాం. అందరికీ చెందిన ఈ (పాతిపదికకు ఆధారం శాశ్వతం 

కాగా, అందులో మనందరికీ హక్కు ఉంది. మౌలిక భావాల సార్వ జనీన 

తను గూర్చిన చార్మితిక అధ్యయనాలు, తులనాత్మక మతం - ఇదే భవి 

ష్యుత్తుప మనకున్న ఆశ. దాని మూలంగా మత సమైక్యత, అవగాహన 

కలుగుతాయి. చారిత్రకంగా మనం ఎ మతానికి చెందినవారమైనప్పటికీ, 

దేవుని అదృశ్య చర్చిలో మనమంతా సభ్యులమనే విషయం దీనివల్ల 
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తెలుస్తుంది. 

డాక్టర్ అబీద్ హుస్సేన్, జాతీయ సమైక్యతను పటిష్టపరచడానికి 

కొన్ని సూచనలు చేశాడు. మనం వాటిని అంగీకరించినా, అంగీకరించ 

లేకున్నా ఆలోచనా పరులైన భారతీయులు వాటిని తప్పక పరిశీలించాలి. 

సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ 

2, కింగ్ ఎడ్వర్డ్ రోడ్, న్యూఢిల్లీ, 
20, ఏప్రిల్ 1955 





ర్వీర్రిక్ష 

పదునెనిమిదో శతాబ్ది రెండవ దశలో అమెరికా స్వాతంత్ర్య ప్రజాస్వామ్య 

శక్తిగా పరిణమించడం, (ఫెంచి విప్లవానికి పరోక్షమైన కారణంగా చెప్పు 

కోవచ్చు. ఇది ఒక మహత్తర సంఘటన. చిన్న సెలయేరులా వున్న ఆధు 

నిక ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఈ ఘటన శక్తివంతమైన జీవనదిగా మార్చింది. 

(ప్రపంచంలో అనేక ప్రాంతాల్లో ప్రజాస్వామ్య భావనకున్న ఆధారాలు 

ఎండిపోతున్నప్పుడు భారతదేశ నూతన గణతంత రాజ్య ఆవిష్కురణ 

ఒక గణనీయ ఘటన. ఇది స్వేచ్చా (పియులందరికీ ఆశాజనక సందేశా 

న్నందిస్తున్నది. అయితే ఈ ఆశలో తొంగిచూసే భయం లేకపోలేదు. మిగి 
లిన కొన్ని ఆసియా రాజ్యాల్లోలాగే భారతదేశంలో (ప్రజాస్వామ్యాన్ని 

(ప్రవేశపెట్టడం అపరిపక్వ చర్యగావచ్చు. 

వివిధ ఆసియా దేశాల్లో ప్రజాస్వామ్యం సక్రమంగా వేళ్తూనలేక పోవడా 

నికి మూడు ముఖ్య కారణాలున్నాయి. కొన్ని దేశాల్లో జాతీయ వ్యవస్థ, చారి 

[తిక సాంప్రదాయం రెండూ కలసి, అననుకూలమైన వాతావరణాన్ని కలిగిం 

చటం; మరికొన్న దేశాల్లో (ప్రజలకు కస ఎద్య, రాజకీయ చైతన్యం కొర 

వడ్డం. ఒకటి, రెండు క్లాజ్యాల బహర్గత (ప్రజాస్వామ్య వ్యతి రక శక్తులు (పటి 

బంధక (ప్రభావాన్ని చూపడం. అదృష్టవశాత్తూ, భారతదేశంలో ఈ అడ్డంకు 

లేవీ [ప్రజాస్వామ్య ప్రయోగానికి హానికరం కాలేదు. భారతీయ మేధకు, (పజా 

స్వామ్య (పయోగం కొత్తకాదు. ప్రాబిన భారతదేశంలో ఈనాటి ప్రాతినిధ్య 

(ప్రభుత్వం అంటే వివరంగా తెలియక పోయినా (గామీణస్థాయిలో (ప్రాథమిక 

(ప్రజాస్వామ్యం అమల్లో ఉండేది. చదవను రాయరు, రాని (ప్రజలు ఎంతో 

మంది, ఆచరణలో మంచితనాన్ని అర్థం చేసుకోగలవారు, జన్మతః సామాజిక 

స్పూర్తిగల వారుండడమే (ప్రజాస్వామ్యానికి మూలాధారం. స్వతంత్ర 

భారత దేశంలో జరిగిన మొదటి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఇది రుజువైంది. 

మానవ జాతి చరిత్రలోనే ఈ ఎన్నికలు చాలా పెద్దవి. బాహ్య (ప్రభావాల 



ర్న! భారతదేశ జాతీయ సంస్కృతి 

వరకూ (ప్రజాస్వామ్యానికి అనుకూలాలే. బాహ్య విషయాలను గమనించే 

పరిశీలకుని కంటె, ఎక్కువగా మన నూతన [ప్రజాస్వామ్యానికి (ప్రమా 
దాన్ని కలిగించేదొక్కటుంది. భారత జాతీయత, జాతీయ సంస్కృతి చాలా 

సున్నితమైన సమతూకంలో ఎకత్యంలో భిన్నత్యంగా ఉంది. సాంస్కృ 

తిక సమస్యను తప్పు దోవ పట్టించి, ఈ సమతూకం కోల్పోతే అది 

భయంకరమైన క్షీణతకు దోహదంచేసి, (ప్రజాస్వామ్యానికి స్యస్తిపలికి, 
శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగి, మనం కష్టపడి సాధించుకొన్న స్వాతం 

(త్యానికి దెబ్బ తగులుతుంది. అది బాహ్య, అంతర్గత నియంతృత్వ పాల 

నకు దారి తీసే అవకాశముంది. 

ఈ (గంధ ఉద్దేశం, ఈ (ప్రధాన సమస్యను వీలున్నంతలో చర్చుం 

చడం, వస్తుపరత దృష్ట్యా పరిశీలించడం. గత అభివృద్ధిని అధ్యయనం 

చేసి, (ప్రస్తుత భారత జాతీయతా భావాన్ని జాతీయ సంస్కృతిని తెలు 
సుకొని, వాటి నిజాయితీని కాపాడ గలిగిన, పటిష్టవంతం చేయగల విధా 

నాలను, సాధనాలను గూర్చి ఆలోచించడం. ఈ [గంధం మొదట ఉర్దూ 

భాషలో రాసినప్పుడు భారతదేశం రెండుగా విభజింపబడలేదన్న విషయం 

ఇక్కడ చెప్పాల్సి ఉంది. అందువల్ల నా చర్చ పరిధి మొత్తం అవఐభాజ్య 

భారతదేశానికి సంబంధించింది. దేశ విభజనకు (ప్రధాన కారణం సాంస్కృ 

తిక వేర్చాటుశక్తులు. మొదట్లో నేను చూపిన హానికరమైన అంశాలు వాస్త 
వాలు కాగా రెండో అంశం, నా చర్చ అంతా భారతదేశం, అంటే అవిభా 

జ్య మైన భారతదేశం, సాంస్కృతిక వారసత్వానికి సంబంధించినది. అయితే 

నెను దృఢీకరించేదేమంబే విస్తృతార్థంలో సాంస్కృతికంగా ఉపఖండ 

మంతా ఒక్కటె. ఉన్న రెండు భాగాలు ఒక దాంతో ఒకటి పెనవేసుకు 

న్నాయి. ఒకే రకమైన చరిత్ర, భౌగోలిక పరిస్థితులు కలని మాత్రమే కాదు, 

వేయికి మెబడ్డ అంతర్గత సంబంధాలున్నాయి. పూర్తిగా ఒకదానికొకటి శతు 

తంగా ఉండడమనేది ఎక్కువ కాలం ఉండదు. అమెరికా, కెనడాల్లో 

లాగా సమ్మేళనాలు మారచ్చు లేదా ఒకవేళ కెనడా రెండు భాగాలుగా 

సమాఖ్య రాజ్యం కాకపోవచ్చు. 

ఎ విధమైన వ్యక్తిగత, ఇతరత్రా చికాకులు లేకుండా, భౌతికంగా 

ఉత్సాహంగా, మానసికంగా ఉత్తేజకరమైన వాతావరణంలో జర్మనీలోని 

ట్యూబిన్షన్ పట్టణంలో ఉండి ఈ [గంధాన్ని రాయడానికి సహాయపడ్డ రాక్ 



ఫ్పీర్చిక్ర గ 

ఫెల్లర్ ఫౌండేషన్కు నా గాఢమైన కృతజ్ఞతను తెలియజెయ్యాలి. బైపులి 

పిలో తప్పులు దిద్దిన డాక్టర్ తారాచంద్గారికి నా కృతజ్ఞతలు. ఆయన 

(గంధాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఎన్నో సూచనలిచ్చారు. ముందుమాట రాసి 

నందుకు డాక్టర్ రాధాకృష్ణన్గారికి నా కృతజ్ఞతలు. 

ఎస్. ఆబిర్ హుస్సేన్ 

జామియానగర్, 

మే, 1956 



రెండవ ముద్రణకు పీఠిక 

ఈ [గంధ మొదటి ప్రచురణ, ఉర్దూలో 1946లో (పకటించిన మూడు 

సంపుటాలకు సంక్షప్తరూపం. ఎక్కువగా ఉన్న అధ్యాయాలు కుదించ 

బడి. మొదటి సంపుటంలో సగానికంలే తగించబడింది. 

ఐతే, [పాచీన యుగాన్ని గూర్చిన అధ్యాయం, మధ్య, ఆధునిక యుగాల 

గురించి చర్చించిన దానికంటే పరిమాణంలో చాల తక్కువగా వుంది కాబట్టి, 

మొదటి (పచురణను, రెండో ముదణకోసం పరిప్కరిస్తున్నపుడు, అందులోని 

రెండో అధ్యాయాన్న ఆరు అధ్యాయాలుగా ఎస్తరింపచెశాం (రండు నుండి 

చవ అధ్యాయం వరకు). ఆఖరి అధ్యాయం పూర్తిగా మార్చబడింది మన 

జాతియ ఐక్యత, స్వాతంత్యాలను కాపాడుకొనెందుకు అవసరమైన నూతన 

సాంస్కృతిక సమన్వయాన్ని సాధించే ముందు మనం ఎదుర్కొంటున్న సమ 

స్యల సమ్మగదృష్బ అవసరమనే భావనతో ఈ మార్పు చేశాం. 

ఎస్. అబిద్ హు స్పేన్ 

మూడవ ముద్రణకు పీఠిక* 

నల్ బుక్ (టసవారు ప్రచురిస్తున్న ఈ ముద్రణ కోసం ముండు (పచు 

రితమెన. రండ ము[దణను. వాస్తవాలకు సంబంధింఇన ఎవరాల గూర్చి 

ఇప్పటి వరకు పరిష్కరించి మార్చాం. రాజకీయ, సాంఘిక, విద్యా రంగాల్లో 

గత ఇరవై సంవత్సరాల్లో జరిగిన విషయాలను నిశితంగా పరిశీలించడం 

డ్యాఠా నా భావాల్ల్ వచ్చును మార్పులు. కూడా ఇందులో చోటు. చేసుకు 

వం. 

జే 

ఎస. అబిడి హుస్సేన్ 

న సుత మొదట ముడుణ 
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ఉపోద్దాతం 

శాస్త్రీయ చర్చలో చాలా ప్రయాసకరమైన పని నిర్వచనం. ముఖ్యంగా 
మూర్త విషయానికి చెందిన పదాలైతే మరీ కష్టం. సాధారణ భావనను 

కనుక్కోడం చాలా మందికి కష్టం. కేవలం, హేతుబద్ధంగా తమకు విలై 

నంత వరకు ఆలోచిస్తారే కాని, అనిర్జీత లక్ష్యాలనెన్నిటినో దృష్టిలో పెట్టు 

కొని, సమగ్రంగా చూడ్డం కష్టం. (ప్రాచీన ఎతీనియన్ దేశస్థులు సో|క్రటీ 
స్ను ఎమి చేయలేకపోయారు. ఆయన (పతి ఒక్కరిని మూర్త ఐిషయాలైన 

న్యాయం, మిత వర్తనం, (పేమ అనే అంశాలను నిర్వచించమన్నాడు. 

వాళ్లు (ప్రయత్నించిన నిర్వచనాలనన్నింటిని చీల్చి ముక్కలు చేశాడు. 

అయితే శాస్త్రీయ సమస్యలను పేర్కొన్నప్పుడు నిర్వచనాలు తప్పని 

సరి. మీరు, నేను, చర్చలోకి దిగితే, మనం ఎం మాట్లాడుతున్నామో తెలి 

యక ఒకర్నొకరం వ్యతిరేకించుకుంటాం. ఇది సాధారణంగా జరిగేదే. సోక 

టీస్ హాస్యానికి బలైనట్లే, ఒకరికొకరు బలౌతుండడం సహజం. మనం 

చర్చ ప్రారంభించక ముందే “జాతి”, “సంస్కృతి” అనే పదాలను 
గూర్చి స్పష్టంగా తెలుసుకోవడం న్యాయం. రెండు పదాల మీదనే ఈ 

పుస్తకం ఆధారపడి ఉంది. 

మొట్టమొదటి (ప్రజలు, “సంస్కృతి కి ఏ అర్థం యిచ్చారో చూద్దాం. 

ఈ పదం విరివిగా వాడిన పద్ధతి మంచి అభిరుచిని, సంస్కారం, మర్యాద, 

మన్ననలను తెలియజేస్తుంది. అయితే, ఇది భౌతిక పరమైన మంచ అభరు 

చిని, సంస్కారవంతమైన మర్యాదలను రూఢి పరుస్తుంది. మొగలాయిల కాలం 
నాటి భవనాలను, ఉద్యానవనాలను, చిత్రలేఖనాన్ని, ఆనాటి మొగలుల సంస్కృతీ 

చిహ్నాలుగా మనం పేర్కొంటాం. అంతేగాక, సమిష్టి సంస్థలు, న్యాయ 

స్మృతులు, పద్ధతులను కూడా సాంస్కృతిక లక్ష్యాలుగా పేర్కొంటాం. 

(గీకుల రాజకీయ, విద్యా విధానం కాని, రోమన్ల న్యాయశాస్త్రం (కోడీకరణం 

గాని, వారి వారి సంస్కృతులకు (ప్రధానమైన అంశాలుగా పేర్కొంటాం. 
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చివరగా, సంస్కృతి అంటే ఇంకా సాధారణ, మూర్త్యర్థముంది. అంతిమ 

లక్షాల పద్ధతి లేక జీవన సరళికి సంబంధించింది. తూర్పు దేశాల 

సంస్కృతి, పశ్చిమ దేశాల సంస్కృతి కన్నా ఎక్కువ ఆధ్యాత్మిక పర 

మెందని, (ప్రజలు వివాదాస్పదంగా నొక్కి వక్కాణిస్తే, అది కేవలం 

మామూలుగా, మూర్త్యార్ధంలో వాడినట్లు భావించాలి. ఇవన్నీ ఒకే రకమైన 

అంశాలకు, ఒకే రకమైన మనుగడ పద్ధతులకు (పాతినిధ్యం వహిసోయన్న 

విషయం (గహించాలి. 

“మనుగడ పద్ధతులు” అనే పదాన్ని వివరించాలి. భౌతిక, మానసిక 
సంబంధమైన మనుగడ పద్ధతులు, రెండూ మనందరకూ తెలుసు. కన్పించే 

నా శరీరాన్ని బాహ్యేంద్రియాల ద్వారా నేను కాని, మిగతా వారు కాని తెలు 

సుకోగల్గుతున్నారు. దీనికి కారణం భౌతిక పరమైన మనుగడయే. నా ఆలోచ 

నలు, స్పందనలు, నాకు మాతమే ప్రత్యక్షంగా తెలుస్తాయి. అవి మానసికమై 

నవి. కాని తత్వవేత్తలు ఇంకో రకమైన మనుగడ పద్ధతులను సూచిస్తారు. అవి 
మనకు తెలియవు. ఏ భావాలు, నమ్మకాలు, సిద్దాంతాలు, ఒకే వ్య క్తికి 

పరిమితం కాక ఎంతో మంది కలసి భాగస్వామ్యం వహిస్తారో, ఆ సమిష్టి 

సంస్థలను ఒక తరం నుంచి ఇంకో తరానికి అందజేసారు. అవే మతం, 

నైతికత, చట్టం, కళ, రాజ్యం; వాటికి వైయక్తిక దృష్టి, లేక, తాత్కాలిక 

దృష్టి ఉండవు. శాశ్వత లక్ష్యం కోసం ఎర్చడ్డది. అంటే వస్తు పరతతో 

కూడిన మానసిక మనుగడ కలవిగా భావించవచ్చు. ఆదర్శవంతమైన 

మనుగడలో మనుగడ కలవిగా భావించవచ్చు. ఆదర్శవంతమైన మనుగ 
డలో నాల్గో పద్ధతిలో పరిపూర్ణత కోసం రూపొందించినవి. అంటే, అంతిమ 

నైతిక విలువలకు సంబంధించినవి. వాటిని బట్టి (పతి లక్ష్యం, క్రియ, 

జీవిత సూత్రాలను, జీవితాన్ని కూడా నిర్ణయిస్తాం. అత్యున్నతమైన ఐదో 

పద్ధతి నిరపేక్షమైన మనుగడకు సంబంధించింది. దాన్నే, మతం దేవు 

డంటుంది. వఏటిల్లో మనకు ఆసక్తికరమైందీ, సంస్కృతి అంటే నిర్వచనం 

ఏర్పర్చ గలిగింది, ఆదర్శవంతమైన మనుగడ. దాన్ని విపులంగా పరిశీ 
లించాల్సి ఉంది. 

మనుగడ. అనే భావనలో ఆది భౌతిక సిద్ధాంతాలు ఒక దాంతో 

నొకటి భేదిస్తాయి. కొంత మంది తత్వ శాస్త్రజ్ఞులకు భౌతిక పదార్థం 

ముఖ్యం. ఇతరుల కది అ(పధానమైన సారాంశం. దాన్నే వాళ్లు ఆత్మ లేక 
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మనస్సు అంటారు. అదొక్కటి (ప్రధానమైన అస్థిత్వం. (ప్రపంచంలో అది 

విభిన్న వస్తువులలో ప్రతిబింబిస్తుంది. దీనిని ప్రపంచమంటాం. మనుగడ 

స్థాయిల్లో తేడాలను మననం చేయాల్సి ఉంటుంది. అవి (ప్రత్యేకమైనవి 

కాక పోయినా వాటిని గమనించాలి. ఈ భావనలో కొద్దో గొప్పో, దృగ్గో 

చరం కాని ఎలువలుంటాయి. వాటికి శాశ్వతత్వం ఉంటుంది. వస్తుపరత 

అన్నది తత్య శాస్త జ్జుల్లో ఎక్కువ. దాన్నే మనం [పపంచమంటాం. వాస్త 

విక స్వభావానికి, అంతిమ నైతిక విలువల పరిస్థితికి ఎంతో తేడా ఉండక 

తప్పుదు. అయితే మనకు దాంతో పనిలేదు. మనకు సంబంధించిందే 

మంటే, ఆలోచనా పరులంతా అంతిమ (ప్రమాణాలను గుర్తించడమే. వాటిలో 

ఎ ఒక్క టెనా (పతి నైతిక (క్రియకు లక్ష్యమనీ, (పతి నైతిక నిర్ణయానికి 

మూలమనే విషయం స్పష్టం. 

(ప్రస్తుతం, సంస్కృతికి ఇంతకు ముందే ఇచ్చిన నాలుగు అర్థాలను 

గమనిస్తే, సంస్కృతి అనే భావన అంతిమ విలువలకు సంబంధించినదనే 

విషయం తెలుస్తుంది. సంస్కృతిని సాధారణంగా వివరించే పద్ధతి ఇది; 

“ఒక సమాజం అంతిమ విలువలను గూర్చిన జ్ఞానం గలిగి ఆ విలువల 
(ప్రకారం జీవితాన్ని మలచుకోడానికి ఉపయోగించేది.” 

ఈ [వాథమిక వివరణ సంస్కృతికి సంబంధించిన ఆదర్శ్భాంశాన్ని వవ 

రిస్తుంది. (ప్రస్తుత సమిష్టి సంశ్లిష్టాలే (రాజ్యం, సమాజం, కళ, విజ్ఞాన 

శాస్తం) అంతిమ ఎలువల కోరం (పయత్నించే శాశ్వత ఫలితాలు. వీటినే, 

వస్తు పరతతో కూడిన మానసిక అంశమనీ, వ్యక్తుల గుణగణాలు, దృక్ప 

ధాలుగా భావించవచ్చు. వాటికి సంబంధించిన “నా” అనే అంశం, భౌతిక 

లక్షా ౪లే భవనాలు, చిత్ర లేఖనాలు మొదలైనవి. ఈ విలువలను (పతిబిం 

బించేవే భౌతిక అంశంగా పేర్కొనవచ్చు. 

(పాథమిక చర్చ తరవాత, సంస్కృతిని గురించి నిర్వచించడం, ఇంతకు 

ముందు కన్నా చాలా సులభం. ఇప్పుడు చెప్పుకోవచ్చు - “సంస్కృతి” 
అంతిమ విలువలకు సంబంధించిందని. ఒక ప్రత్యేక సమాజానికి, దాని సమిష్టి 

సంస్థలకు సంబంధించిందని. అందులో సభ్యు లైన వ్యక్తుల స్యభావాల్లో, భావాల్లో, 

దృక్పధాల్లో, పద్ధతుల్లో తేడా ఉంటుందని, అల్లే ప్రాముఖ్యం గల విభా 

గాల్లో అంటే వాళ్ల పద్ధతుల్లో భౌతిక విషయాలకిచ్చే (పాముఖ్యంలో మార్పు 

ఉంటుందని. ఈ నిర్వచనం సో[కటీస్కు అడ్డు సవాలుగా నిలవదు. అయితే, 
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ఈ “సంస్కృతి”ని ఎన్ని అర్థాల్లో ఉపయోగించడం జరిగిందో, దాన్ని 

గూర్చిన సమ([గమైన భావాన్నిస్తుంది. ఈ భావన స్పష్టం చెయ్యడానికి 

దాన్ని వేర్వేరు చేయడానికి, రెండు సన్నిహితమైన భావనలను తీసుకు 
రావాలి. అవే మతం, నాగరికత. 

మతం విస్తృతార్ధంలో ఏకీభవిస్తుంది. సంస్కృతిని దాటి పోతుంది. 

సంకుచితార్ధంలో సంస్కృతిలో ముఖ్యమైన భాగం అవుతుంది. మతం 

అంతర్గత అనుభవాన్ని తెలుపుతుంది. మనస్సుకు నిజమైన అర్థాన్ని, జీవిత 

పరమార్థాన్ని తెలియజేస్తుంది. అదే సంస్కృతికి ప్రధానమైంది. అది బాహ్య 

పద్ధతికి సంబంధించింది. అందులో అంతర్గత అనుభవం స్పష్టమౌతుంది. 

అది ఒక భాగం మాతమే. మతం అత్యున్నత సత్యాన్ని సాదించేది కాబట్టి, 

సంస్కృతికి వ్యతిరేకం కాదు. అయితే రూఢియెన మతం విషయం లేక 

కేవలం పద్ధతికి మాత్రమే దిగజారితే, చాలా మటుకు సాంస్కృతిక జీవి 

తంతో ఘర్షణ పడుతుంది. 

నాగరికతను, సంస్కృతికి పర్యాయ పదంగా వాడతారు. అయితే అది 

సాధారణంగా అత్యున్నతస్థాయిలో ఉన్న సంస్కృతికి సంబంధించినంత 

వరకు మాతమే. నాగరికత అనే స్థాయిలోనే, సాంస్కృతిక అభివృద్ధి కొన 

సాగుతుంది. పట్టణాల్లో నివసించడం, భౌతిక జీవితంలో అత్యున్నత స్థాయి 

లేక అధికతరమైన జీవన ప్రమాణాన్ని పొందడం. భౌతిక జీవితంలో అత్యు 

న్నతమైన [ప్రమాణికత చేకూరడానికి సాంస్కృతిక అంశం ఉంటుంది. అది 

ఆందులో కలసిపోయినప్పుడు లేక అంతిమ నైతిక విలువలను సాధించ 

డానికి ఒక సాధనమైనప్పుడు మాత్రమే విలువైంది. ఎ జీవితం నైతిక విలు 

వలతో సంఘర్షణపడ్డుందో లేక అటువంటి విలువలు లేనప్పుడు సాంస్కృ 

టెక అభివృద్ధి అడ్డుపడుతుందన బుజువౌతుంది. అందువల్ల నాగరికత 

అనేది మెతి మాత్రమే కాక, సంస్కృతికి ఒక్కొక్కప్పుడు శత్రువు అవు 

తుంది. చరిత్రలో ఎన్నో ఉదాహరణలున్నాయి. వాటి మూలంగా దిగజారిపో 

తున్న పాత నాగరకత అస్తమించి, నిజమైన సంస్కృతి కొత్తపుంతలు తొక్కుతుంది. 

I 

సంస్కృతి మానవ సముదాయంలో జీవిస్తుంది. దాన్ని సమాజమంటాం. 

జానికి రాజకీయ, సాంస్కృతిక సమైక్యత ఉంటుందో, ఆ సమా Uy హై ర్త 
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జాన్ని జాతీయ రాజ్యమని పేర్కొంటాం. జాతీయ రాజ్యవుంటే మనం 

ఇంకా సంక్షప్తమెన భావాన్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. 

రాజకీయ భావనగా జాతీయత కొత్తదేమీ కాదు. ఆధునిక ఐరోపా 

దేశంలో నూతన అర్థాన్ని పుణికిపుచ్చుకొంది. రాజ్యం ప్రజలందరినీ ఒక 

తాటి మీద నడపడానికి ఏర్పడ్డ సముదాయం. రాజ్యంతోపాటే మతం, 
జాతి, సంస్కృతి మొదలగు శక్తులుంటాయి. ఐరోపాలో (ప్రజా మనస్సు 

లమై మత (ప్రభావం తొలగిన తరువాత, అంతకుముందు (ప్రజలందరినీ 

నడిపించిన మతం, దాని ప్రాముఖ్యాన్ని కోల్పోయింది. రాజ్య మే వాస్తవి 

కమైన సమైక్యతా కారకంగా, జాతీయతా భావనకు ప్రధానమైన అంశంగా 

ఎర్పడింది. రాజ్యంలోని పౌరులందరూ ఒక్కటి, వీరిని సమైక్యపరచటంలో 

రాజ్యమే శక్తివంతమైన సాధనం. 

జాతీయత అనే భావనలో, మానవ సముదాయం ఒకే రాజకీయ వ్యవస్థ 

కింద ఒకే రాజ్యంలో నివసించడం. అయితే ఇది సంపూర్ణ మెన నిర్వచనం 

కాదు. ఎఎధ సముదాయాలకు చెందిన (ప్రజలు, చారితక కారణాలవల్ల గానీ, 

పరిస్థితుల (ప్రాబల్యం వల్లగానీ ఒకే రాజ్యంలో నివసిస్తే, దాన్ని జాతీయతగా 

పేర్కొనడం సమంజసం కాదు. వాస్తవానికి ఒక రాజకీయ వ్యవస్థను, ఏదో 
రూపంలో అంగీకరించిన (ప్రజలు కలిసి నివసించడమే ఆధునిక జాతీయతా 
భావానికి ఆధారం. అందువల్ల జాతీయ రాజ్యమం టె స్వేచ్చగా (ప్రజా సము 

చాయాలు నివసించడం లేక ఒకే రాజ్యంలో రాజకీయ వ్యవస్థ కింద నివసిం 

చడం. ఈ నిర్వచనంలో జాతీయతకు రెండు ముఖ్యమైన షరతులున్నాయి. 
ఈనాడు మనుగడలోనున్న దేశాలన్నిటిలోని ముఖ్య లక్షణాలను పరిశీలిస్తే 

జాతీయ రాజ్యం ఎర్పడటానికి ముందున్న షరతులుగా వాటిని భావించ 

వచ్చు. 

ఆదర్శవంతమైన జాతీయ రాజ్యం ఎర్పడటానికి ముందు యో షర 

తులు ఉండాలి. భౌగోళిక [పదేశంలో నివాసం, జాతి (72౭) సమైక్యత, మతం, 

భాష, సామాన్య చరిత అనేవి ఉండాలి. ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్న మానవ సము 

దాయం జాతీయ రాజ్యమవుతుంది. వీరిలో జాతీయతాభావం దృఢమెంది. 

ఎక్కువకాలం నిలుస్తుంది. ప్రపంచంలో ఎ దేశంలో కూడా ఈ లక్షణా 

లన్నీ కలిగిన జాతీయ రాజ్యం, కనీసం పశ్చిమ దేశాల్లో కూడా లేదు. 

మొట్టమొదట జాతిని (7266) గురించి చూద్దాం. ప్రపంచంలో జాతులు 
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సమ్మి(శితమైనాయని మానవ శాస్త్రజ్ఞులు తెల్చుతున్నారు. ఈ జాతి సాంకర్యం 

పశ్చిమ దేశాల్లో ఎక్కువ. ఏ దేశంలోనైనా, ఎ జాతిలోనైనా, తామంతా 

ఒనే పవిత్రమైన జాతికి సంబంధించిన వారమని చెప్పుకోవడం మిథ్య 

మాత్రమే. మతం విషయంలో కూడా దీన్ని గమనించవచ్చు. ఎవో కొన్ని 

అల్ప సంఖ్యాక జాతుల్లో రాజకీయ సమైక్యత ఉంటుంది. (ప్రతి జాతీయ 

రాజ్యంలో, విభిన్నమైన ఒప్పందాలు, నమ్మకాలు సమ్మిశితమై ఉంటా 

యనే విషయాన్ని గమనించవచ్చు. కొంతమందికి ఏ నమ్మకమూ, అంగీ 

కారమూ కూడా లేకుండా ఉండవచ్చు. చాలా దేశాల్లో భౌగోళిక, సాంస్కృ 

తిక, భాషా సంబంధమైన సమైక్యత, సామాన్య మైన చరిత్ర లక్షణాలుగా 

ఉండవచ్చు. స్విట్టర్లాండ్, కెనడా మొదలైన దేశాల్లో అధిక సంఖ్యాక 

భాషలున్నాయి. అమెరికాలాంటి దేశంలో విభిన్న జాతులు, సంస్కృతులు 

ఉన్నాయే కాని సామాన్య చరిత లేదు. ఒకే భాష మాట్లాడుతూ, అందరూ 

కలిసి మెలసి ఒకే ప్రదేశంలో నివసించడమే దీని లక్షణం. జాతీయ 

రాజ్యాలు ఎర్చడ్డ పరిస్థితులను అధ్యయనం చేస్తే, భౌగోళిక సమైక్యత, 

సామాన్య సాంస్కృతిక జీవితంలో సమైక్యత జాతీయతకు సమానమైన 

లక్షణాలని తెలుస్తున్నది. జాతుల సమైక్యత, మతం, భాష ఒకే రకమెన 

చరిత యివి చాలా [(పధానమైనవే కాని యివి లేకుంటే జరగదనేది లేదు. 

ఈ చర్చ ముగించేటప్పుడు కొన్ని అంశాలను గుర్తించాలి. ఒక భౌగో 

లిక (పదేశంలో నివసించే ప్రజలకు, సామాన్య సాంస్కృతిక సమైక్యత ఉండాలి. 

ఇవి జాతీయ భావానికి కనీస లక్షణాలు. అయితే, జాతీయ రాజ్యమేర్పడా 

లంటే ఒక (ప్రత్యేకమైన రాజకీయ వ్యవస్థ అవసరం. ప్రస్తుతం ఎన్నో అధికత 

రమైన కారకాలు అందరికీ సమానంగా ఉండవచ్చు. భాష, జాతి, మతం, 

చరిత ఎంత దృఢంగా ఉంటే జాతీయతాభావం అంత ధృడతరమౌతుంది. 

చాలాకాలంగా, రాజకీయ సమాజంగా ఏర్పడి పె జెప్పిన అధికతర కారకా 

లతో సహజసిద్ధంగా రాజ్యంగా ఏర్పడుతుంది. ఉదాహరణకు, అమెరికా దేశం 

రాజ్యంగా ఎర్పడ్డప్పుడు వారికి ఒకే రకమెన చరి[తలేదు. మూడున్నర శతా 

బ్రాలు సన్నిహితంగా కలిసి ఉన్న తరువాత, (ప్రాచీన ఐరోపా రాజ్యాల్లాగే జాతీ 

యతా భావం వీరిలో కూడా ఏర్పడింది. అల్లే భావ సమైక్యత (గేల్ బ్రిటన్లో 

గాని, (ఫ్రాన్స్లో గాని జాతీయ రాజ్యాలు ఎర్పడినప్పుడు లేదు. కాలక 

మేణా యీ భావం అభివృద్ధి చెందింది. అప్పుడప్పుడూ బలవంతంగా 
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రుద్దడం వల్ల కూడా కొన్ని సామాన్య కారకాలు ఎర్పడవచ్చు. 16, 17 

శతాబ్దాల్లో ఐరోపా రాజ్యాల పాలకులు, మత నమ్మకాల విషయంలో ఎక 

తాభావాన్ని వాళ్ళ (ప్రజల్లో ఎర్పరచాలని ప్రయత్నించారు. ఇటువంటి 

(ప్రయత్నాలు సాధారణంగా విజయవంతం కావు. ఎన్నో విపత్కర పరిణా 

మాలకు దారితీస్తాయి. 

II 

(పస్తుతం భారతదేశంలో జాతీయ రాజ్య పుట్టుకకు ఎ షరతులు కారణమై 

నాయి? పె జెప్పిన కారణాలలో కాలక్రమేణా ఎ కారణాలు ఎర్చడ్డాయి? 

మొట్టమొదటి (ప్రధానమైన షరతు భారతదేశంలో భౌగోళిక సమై 

క్యత. ఈ లక్షణం చాలా దేశాల్లో ఉండకపోవచ్చు. దేశపటం వెపు ఒక్క 

సారి పరికిస్తే, ఉత్తర హిందూ స్థానంలో దుర్గమమైన పర్యతాలు, దక్షిణాన 

సముద్రం, నైరుతి, ఈశాన్య దిక్కుల్లో సహజసిద్ధమైన ఎల్లలు ఉన్నాయి. 

వాయవ్య, ఈశాన్య (పాంతాల్లో కృిమంగా ఏర్పడ్డ ఎల్లలు భారత, పాకి 

స్తాన్ల విభాగాలుగా ఉన్నాయి. ఈ సహజసిద్ధమైన ఎల్లలు తక్కు వైన 

వేమీ కాదు. (పకృతే యీ మొత్తం (ప్రాంతాన్ని “దేశం' అనే భౌగోలికప 

దంగా షర్పరిచినట్లు ఉదాహరణ కన్పిస్తున్నది. అంతేకాక, విభజితం కాని 

భారతదేశం స్వయం సమృద్ధికల ఆర్థిక విభాగంగా ఉండింది. విభజన 

తరువాత కూడా, సమతుల్యమైన ఆర్థిక విధానంతో, (ప్రకృతిసిద్ధమైన 

వనరులతో ఒప్పారుతూ ఉంది. ఐతే వాటిని అభివృద్ధిపరచాల్సిన అవసరమెం 

తెనా ఉంది. 

భౌగోళిక, ఆర్థిక సమైక్యత ఉన్నంత మేరకు, కొంతవరకు (ప్రకృతిసి 
ద్ధమైన సాంస్కృతిక సమైక్యత ఉందనే భావించాలి. సాంస్కృతిక జీవన 

విధానాన్ని మలచడానికి భౌతిక, ఆర్థిక అంశాలు (ప్రధానమైనవి. ఇవి మాత్రమే 

చాలవు. భారత దేశ సాంస్కృతిక చరిత్రను చూసినప్పుడు, ఎన్నో భేదా 

లున్నా ఆలోచనా సరళిలో, భావనలో, జీవన విధానంలో మౌలికమైన సమై 
క్యతాభావం ఉంది. మారుతున్న రాజకీయ పరిస్థితులకనుగుణంగా, కాస్తో, 
కూసో మారుతుంది. కాని పూర్తిగా మారదు. చాలాసార్లు, అనైక్యతా శక్తులు 

- బాహ్య, అంతర్గతమైనవి, భారతదేశ సమైక్యతను. పెకిలించాలని ప్రయ 

త్నిస్తే, భారతదేశంలోని మనమంతా ఒకబేనన్న భావం, వ్యతిరేక ధోర 



8 భారతదేశ జాతీయ సంస్కృతి 

ణులను, ఉద్యమాల జోరును తగ్గించి, నూతన, సామరస్యపూరిత సంస్కృ 

తిగా మార్చగలిగింది. ఈనాడు సాంస్కృతికంగా గందరగోళ పరిస్థితుల్లో 

ఉన్నప్పుడు వేర్పాటు భావం పొడసూపినప్పటికీ సమైక్య సమైక్యత 

యింకా నిలిచే వుంది. ఈ వేర్చాటుభావం దేశంలో ఎక్కు వెంది. దాన్ని 

పటిష్టమైన వఐధానాల ద్వారా ఆంతరంగిక చట్టాల ద్వారా నిర్మూలించాలి. 

సాంస్కృతిక సమైక్యతను భంగపరచిన ప్రధాన కారణం జాతీయ భాష. 

ఇది కొంత విభేదాన్ని తెచ్చింది. ఆఖరి అధ్యాయంలో మనం చూచినట్లు, 

భాషా సమస్యను అవగాహనతో, ఆలోచనతో గమనిస్తే సాంస్కృతిక సమై 

క్యత కోసం మనం పడే ఆరాటం తగ్గుతుంది. ఇది మన రక్తనాళాలలోనే 

వుంది. (ప్రత్యేక ధోరణులను పోగొట్టుకొని, రాజకీయ సమైక్యతా పునాదు 

లను బలపరచుకోగలుగుతాం. 

అందరికీ ఒకే చరిత వుండడం భారతదేశాన్ని సమైక్యపరచే ఒక 

బలమైన అంశం. వేల సంవత్సరాలు(గ, ఇతర దేశాల నుంచి భారతదేశా 

నికి వచ్చినవారంతా, భారతీయులతో కలసిమెలసి జీవించగలుగుతున్నారు. 

వీరిలో చివరగా వాయవ్య సరిహద్దు నుంచి వచ్చిన ముస్లింలు దాదాపు 8 

లేక 12వ శతాబ్దాల కాలం నుంచి మన దేశంలో ఉంటున్నారు. మొదట్లో 

వాళ్ళ జీవిత కథనం వేరుగా ఉన్నా, దాదాపు స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వం 

200 సంవత్సరాల నుంచి ఇతరులతో సమానంగా జీవిస్తున్నారు. వాళ్ళు 

కూడా ఒక రకమైన రాజకీయ, ఆర్థిక వత్తిడులకు, దోపిడీలకు అదే (ఆంగ్లేయ) 

విదేశ శక్తికి గురయ్యారు. 

మనల్ని కలిపిన అంశాలను పరిశీలిస్తున్నప్పుడు మన దేశంలో ఎవి 

వేర్పాటు ధోరణులకు దారితీశాయి? ముఖ్యంగా జాతి (126), మతం అనే 

అంశాల గూర్చి పరిశీలించాలి. 

మానవ సమాజ పరిణామ కమంలో, జాతి (206), సాంఘిక, సాంస్కృ 

లెక సమైక్యతా భావానికి సంబంధించిన పప్రముఖపాత వహించింది. వలసలు 

పోవడం, దండయాత్రలు, వలస ఎధానాలు వివిధ జాతులను కలుపుతాయి. 

ఒకది*న్నుంచి వేరొక దానికి మార్చడం వీలుకాదు. మానవ మనస్సు మూర్జుని 

మనుగడ నుంచి, నాగరిక జీవితం వైపుకు తిరిగితే, ఆ సమాజంలో నైతిక 

విలువలు రక్త మాంసాలకన్నా బలంగా ఉంటాయి. జాతి (71206) తన 

(పాముఖ్యాన్ని కోల్పోతుంది. అయినప్పటికీ సాంస్కృతికంగా దిగజారు 
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తున్న కాలంలో, (పజల నమ్మకాలు, నైతిక విలువలు కదలిపోతాయి. 

అప్పుడు అది జాతి సంబంధమైన ఐగహపూజగా మారుతుంది. దాదాపు 

తెగ జీవితంతో సమానమైన పరిస్థితి ఎర్పడుతుంది. స్వాతం|త్రో కద్యమా 

నికి ముందు, భారతదేశం అటువంటి దశలోనే పయనిస్తుండింది. దీనిమూ 

లంగా కొత్తయుగం ప్రారంభమైంది. కులవ్యవస్థ శాఖోపశాఖలుగా, దృఢ 

తరంగా, జటిలంగా పరిణమించింది. ప్రాచిన కాలంనాటి వర్ణాశ్రమ ధర్మమే 

సరళ మైంది. ఈ కులతత్వం సాంఘిక, సాంస్కృతిక జీవితంచప ఆధి 

పత్యం వహిస్తున్నది. ముస్లింల్లో వాళ్ళ మతం ఇస్లాం పూర్వకాలం నాటి 

అరబ్బుల జాతి ఆరాధన కంటే భిన్నమైంది. ఇది కూడా తెగల విధా 

నంగా దిగజారింది. స్థానిక, శాసనసభల ఎన్నికలప్పుడు ఇది తన స్యభా 

వాన్ని చూపిస్తున్నది. చతుర్వేది లేక శ్రీవాత్సవ, గోష్ లేక బోసు, అయ్యర్ 

లేక అయ్యంగార్, కురేష లేక అన్సారీ 'తెగల' విధేయతకు (పధాన 

అంశాలు. వర్గం, పార్టీ, జాతి, దేశం, కొన్నిసార్లు మతం కూడా నిరుపయో 

గమే. విభాగిత విధేయత మాతం కొంతవరకు నిలిచి ఉండి అయితే ఇది 

పోరాడుతూనే, [కమేణా సమాజం పట్ల, పార్టీ పట్ల, దేశం పట్ల విధేయత 

లను పోగొట్టుకొంటున్నది. 

జాతితోలే, మతానికి కూడా విభజన శక్తి ఆనే చెడ్డపేరు వచ్చింది. 

భారతదేశంలో రెండు పెద్ద సమానజాతుల మధ్య ఘర్షణలు తలెత్తడం, 

హిందువులు, ముస్లింలు భారతదేశ విభజనకు మూల కారకులు కావడం. 

సమకాలీన చరితను నిష్పాక్షిక అధ్యయనం చేస్తే, మనకు తెలిసేదే 

మంటే మత భావనే కాక మతంలో కొన్ని విజాతీయమైన అంశాలు చేరాయి. 

(ప్రభావ వర్గాలు తమ స్య(పయోజనం కోసం, (పత్యేక ఉద్యమం (ప్రారం 

భించాయి. ఫలితంగా దేశ విభజన జరిగింది. మత స్వచ్చతను చూస్త, 

హిందువులు, ముస్లింల ఆధ్యాత్మిక అనుభవంలో మౌలికమైన సామరస్యం 

ఉంది. మతంలో నిగూఢమైన స్థాయిలో - ఆంధ విశ్వాసం, కర్మకాండ, 

మత శాసనం - వీటన్నింటిలో వ్యత్యాసం ఉంది. అదే ఈ సంపుర్షణకు 

ఎప్పుడూ దారితీస్తుంది. భారతదేశ స్యభావం ముసింలకు, హిండువు 

లకు మానసిక వైశాల్యానకి, అద్భుతమైన సాం[పదాయాలకు, యుద్ద 

సన్నద్ధమయ్యే మత వ్యతిరేకత మధ్య యుగంలో ఐరోపాలో ఉండే సాధా 

రణ (పాతిపదికగా ఉండేది. భారతదేశ చరితలో ఇది అనాధారణమెంది. 
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గత 1000 సంవత్సరాల్లో, రెండు విరుద్ధమైన మతాలు - హిందూమతం, 
ఇస్లాం భారతదేశ భూమిపై ఒకటి అయ్యాయి. బుషులు, సూఫీలు సహనం 

మాత్రమే కాక సామరస్యాన్ని ఎర్పర్చారు. హిందూ, ముస్లిం రాజులు అధి 

కారం కోసం పోట్లాడుకుంటూంటే, రెండు మతాలకు చెందిన సామా 

న్యులు హాయిగా కలసి మెలసి జీవించారు. గత శతాబ్ది వరకు ఈ వాతా 

వరణ పరిస్థితి కొనసాగింది. ఈ శతాబ్ది (పారంభంలోనే మతానికి సంబం 

ధించిన (పేరణలు, ప్రయోజనాలు సామాన్య మానవునికి, మం(త్రంలాగా 

హిందువు, ముస్లిం ఒకరికొకరు బద్ధశతృవుల్లాగా అయ్యారు. ఇద్దరి మధ్య 

భారతదేశంలో పోట్లాటలకు, విభజనకు దారితీశాయి. (సజీవమైన శరీర 

అవయవాన్ని విభజించేందుకు అదే మాట సరైంది). 

ఈ తగాదాలు మత విభేదాల వల్ల ఎర్పడ లేదు. స్య(పయోజనం 

కోసం కొన్ని పార్టీలు, ముఖ్యంగా మత సంబంధంకాని (పయోజనాల వల్ల 

ఏర్పడ్డాయి. మనకు స్పష్టమయ్యే అంశమేమంబటే రాజకీయ ఆందోళన 
కాలంలో, ఆర్థిక వత్తిడి మూలంగా, మునిసిపల్, పార్లమెంటరీ ఎన్నిక సమ 

యంలో, ఆదీ ముఖ్యంగా (బ్రిటీష్ ప్రభుత్వంలో సన్నిహిత సంబంధం 

ఉన్నవారి వల్ల ఎర్చడింది. ఈ చర్చను ముగించేటప్పుడు, దేశీయతలో, 

మూడు పరిస్థతులున్నాయి. అవి భౌగోళిక సంబంధమైనవి, ఆర్థిక సమై 

క్యత, అందరికీ సమానమైన చరిత్ర. ప్రపంచంలోని ఇతర రాజ్యాలకంటే 

మిన్నగా ఈ మూడు లక్షణాలు మన దేశంలో ఉన్నాయి. సాంస్కృతిక 

విభాగంలో, స్థానిక, మత సంబంధమైన, వెఐధ్య మైన (పభావాలలో గాఢ 

మైన మౌలిక సమైక్యత ఉంది. ఇందుకు భిన్నంగా “తెగల” విధానం, 

భాషా సంకుచితత్వం, మతతత్వం విభజన శక్తులుగా ఉన్నాయి. 

జా[గత్తగా కావాల్సిన పరిస్థితులను పరిశీలించిన తర్వాత మనం ఈ 

అభిపాయానికి వస్తాం. అన్ని వెపుల పటిషవంతమైన జాతీయతా భావం, 

నియోజకవర్గ సముదాయాలను, వ్యక్తులను, అదే రాజ్యానికి విధేయత చూపే 
విధానంలోను, జీవితంలో వివిధ శాఖల్లో ఏకరూపత ఉండటం అనేది భారతదే 
శంలో జరగవు. భారతదేశంలోనున్న వివిధ సాంస్కృతిక, మత సముదాయాలు, . 

సాధారణ విభాగంలో జీవితంపె సమదృక్పథం ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా జీవిం 

చడంలోను, ఆలోచించడంలోను వాళ్లు దేన్నీ వదులుకోదలచుకోడం లేదు. 

జీవితతత్వంలో రాజకీయ విలువలకు, వుత, సాంస్కృతిక విలువలకే 
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[పాధాన్యాన్నిస్తుంది. వివిధ (ప్రజా సముదాయాలు తామాశించే సంస్కృ 

తులను జాతీయ సమైక్యత కోసం త్యాగం చెయ్యాలి. అది భారతీయ 

మనస్తత్యానికి కుదరదు. యూరపులో కూడా మానసిక వాతావరణం తీవ 

తరమెన జాతీయ విధానాలకే పనికి వసాయి. వాటిని అంతకంటే బల 

మైన శక్తి అయిన (పజాస్యామ్యం అదుపులో పడ్తుంది. కొద్ది (పాంతాల్లో, 

కొంత కాలం వరకు మా(తమే ఫాసిస్టు ప్రభుత్వాలు నిలువగలవు. భారత 

దేశంలో గత సాం[పదాయాలు (పస్తుత పరిస్థితులు (ప్రత్యెక తరహాకు 

చెందిన జాతీయతను ఆకాంక్షి స్తాయి. అది సమాఖ్య విధానం-రాజకీయ 

రంగంకన్నా సాంస్కృతిక రంగంలోనే ఎక్కువ. ఆది సమానమైన జాతీయ 

సంస్కృతిని అభివృద్ధి పరుస్తుంది. ఆయితే వివిధ సమాజాలు వారివారి 

సాంస్కృతిక, మత సాంప్రదాయాల విషయంలో స్వేచ్చను అభివృద్ధి 

పరచుకోవాలి. అయితే అవి జాతీయ సమైక్యతకు, అందరి సంక్షేమానికి 

అడ్డుకానంతవరకు మాత్రమే. 
ఈ విషయం విశదమైన తరువాత, భారతదేశం శాశ్వతమైన జాతీయ 

సమైక్యతను సాధించగలుగుతుంది. భౌతిక, చారిత్రక శక్తులు సమైక్యత కోసర 

అవసరమైన పరిస్థితులను ఎర్పురుస్తాయి. (పస్తుతం మనకు కావాల్సిందేమంటే 

సమైక్యతను అభివృద్ధిపర చే గట్టి ప్రయత్నం. దీని మూలంగా విభజనను, అనై 

క్యతను తగ్గించాలి. 
IV 

ముందు చర్చించిన ఈ షరతులన్నీ అవసరమైనా, అవే జాతీయ రాజ్యాన్ని 

ఏర్పర్పటానికి చాలవు. జాతీయతకు ఉండాల్సిన ముందు షరతులవే. 
జాతీయ రాజ్యమేర్పడాలంబే ముందు (పధానంగా కావాల్సింది (ప్రజా 

మోదం. దీనికి ఎదురయ్యే (ప్రశ్న ఎమంటే, అలాంటి ప్రజామోదం భారత 

దేశంలో ఉందా? ఇది కేవలం అలంకారప్రాయమైన (ప్రశ్న. ఎందుకంటే 

రాజ్యాంగ శాసనాన్ని, (ప్రాతినిధ్య రాజ్యాంగ సభ ఎర్పర్శా 
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భారత్ (ఇది మన (ప్రస్తుత చర్చలో అవసరం) అనే పరిమితార్థంలో భార 

తీయ (ప్రజానీకానికందరికీ అన్వయించే రాజకీయ వ్యవస్థ కావాలి. అది 

లౌ, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థగా, ఆందరికీ స్పష్టవుయే్యే సామ్యవాద 

తరహా రాజ్యంగా ఉండాలి. మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, జాతీయ 

“మెక్యత దృఢమైన, సామరస్యం అనే రాతి ఎర్చడాలి. వివిధ సము 

దాయాల మధ్య పరస్పరం నమ్మకం ఏర్పడాలి. అప్పుడు అది బలమైన, 

ఎన్నటికీ మారని, మసం కోరుకున్న వ్యవస్థగా పరిణమిస్తుంది. 
చెప్పుకోక తప్పని, రుచించని సత్యమేమంటే భారతదేశంలో కొన్ని 

అల్పసంఖ్యాక వర్గాలున్నాయి. అవి మత సంబంధమైనవ. జాతి సంబం 

ధమెన లేక సాంస్కృతిక పరమైనవి. అంతేగాక అధిక సంఖ్యాకులుగా 

వున్న యితర వర్గాల ఆదరణ వారిక్ సక్రమంగా అందడం లేదని భావిస్తు 

న్నారు. వారిపట్ల ద్వెషపూరిత భేదాన్ని చూపుతున్నారని ఫిర్యాదు చేస్తు 

న్నారు. ఈ వివక్షత వాళ్ల దృష్టిలో మూడు విషయాల్లో అంటే, రాజకీయ, 

ఆర్థిక, సాంస్కృతికంగా జరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. రాజకీయంగా చెప్పు 

కోదగ్గ సమర్థత ఉన్నా, రాజకీయ నాయకత్వంలో కాని, శాసనసభ, మంత్రి 

వర్గాల్లో కానీ అల్పసంఖ్యాక వర్గాలను మినహాయిస్తున్నారు. ఆర్థిక రంగంలో 

(ప్రభుత్వ, హపెంవైటు రంగాల్లో కాని, వ్యాపారంలో కాని వారి పరిస్థితి చాల 

కష్టతరంగా ఉంది. నాంస్కృృతికంగా, వారి (ప్రత్యేకమైన సంస్కృతెన 

ముఖ్యంగా వాళ్ల భాషను అణచివేస్తున్నారు. న్యాయబద్ధంగా చెప్పాలంటే 

రాజకీయ, ఆర్థిక రలగాల్' యీ వ్యత్యాసం సార్యజనినం కాదు. రెండో 

అంశం, (పజాభిపాయ సంబంధమైన బాధ్యతాయుత నాయకుల్లోగాని, 

ప్రభుత్య సభ్యుల్లోగాని, బలమైన తిరస్కృతి, వ్యతిరేకత ఉంది. సాంస్కృ 

తిక అసహనంలో పూకం దృఢంగా వేళ్లునాటుకొని సర్యవ్యాప్త మెంది. 

దీన్ని కాదనడానికి చాలామంది నాయకులకు సాధ్యం కావడం లేదు. ఈ 

అసహనం ఎందుకు? ఇది భారతీయ సాంప్రదాయానికి విరుద్దం. ఎంతో 

మంది దీనిమూలంగా బాధితులయ్యారు. దేశభకి ముసుగులో ఇది స్పష్ట 

(౧ మౌతుంది. దేశంలో ఒకే సంపు. ఒకే భాష ఉండాలనే భావం (పబ 

లింది. అది అధ” =ణాకుం బాష. సంగ్కృతి. ఎకస్వామ్యత ఎర్పడా 

లంటే కళంకం ఉంచరాదు. లేకుంటే కసం అధీనంగానైనా అల్ప సంఖ్యా 

కుల భాషలను, సాంస్కృతిక సాంప్రదాయాలను ఉంచాలి. వారి నిజాయి 
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తీతో కూడిన దయనీయమైన ఉత్సాహంలో దిన్ని గూర్చి ఆలోచించ లేకు 

న్నారు. అణచివేసిన ఈ సాంస్కృతిక విధానం (ప్రజాస్వామ్యానికి, న్యాయా 

నికి విరుద్ధం మాత్రమే కాదు. సాంప్రదాయాల పట్ల భారతీయ సహనశీల 

తకు కూడా విరుద్ధం. దీనివల్ల మనమనుకున్న దానికంటే, విరుద్ధమైన 

దాన్ని సాధించాల్సి వస్తుంది. 

జాతీయ సమైక్యతను సాధించడానికి, జాతీయ భాషలను సంస్కృ 

తిని నిర్లక్ష్యం చెయ్యడమనేది అల్పసంఖ్యాక వర్గాల వారందరి అసంతృ 

ప్తికి ఆందోళనకు దారి తీస్తుంది. ఇప్పుడున్న సమైక్యత దెబ్బ తింటుంది. 

దేశశాంతి, స్వేచ్చకు, (ప్రమాదం వాటిల్లుతుంది. దేశానికంతటికి చెందిన 

ఒక భాషను (ప్రచారం చెయ్యడం అవసరమే. అలై, ఆయా (ప్రాంతాల్లో 

వారి వారి (పాంతీయ భాషలుండాలి. జీవితంలోను, దృక్పఢంలోను ఎక 

స్వామ్యతను కలించడానికి ఇది అవసరమే. నామాన్య భాష, సామాన్య 

స్థాయిలో సంస్కృతి లేనట్లయితే దేశం బలహీనమై, అస్థిరత ఎర్చ్పడు 

తుంది. ఇది బలవంతంగా చేయరాదు. పవితమెన యీ సాంస్కృతిక 

ధ్యేయాన్ని పట్టుదలతో, ఉత్సాహంతో (పయత్నపూర్యకంగా సాధించాలి. 

అందరికీ చెందిన భాషను, సంస్కృతిని (ప్రచారం చెయ్యాలంటే ఏ చర్యలు 

తీసుకోవాలనే విషయం గురించి సరెన సమయంలో చర్చిద్దాం. అల్ప 

సంఖ్యాక వర్గాల భాషలకు, సంస్కృతికి హాని కటించకూడదు. ఇక్కడ 

మనం గట్టిగా చెప్పాల్పెందేమంటె, భారతదేశంలో జాతీయత ఎర్బడ్డానికి 

ముండు ఉండాల్సిన అవసరమైన షరతులు ఎమిటని నిర్ణయిం చెటప్పుడు, 

(పజాభిపాయం (ప్రధానమైంది. ఇది ఒక దృష్టితో చూస్తే బలహీనమేమో 

నని అనిపిస్తుంది. అల్పసంఖ్యాక వర్గాలకు సాంస్కృతిక, మత సంబంధ 

మైన విషయాల్లో అధిక సంఖ్యాకుల సమర్ధతపై పూర్తి విశ్వాసం లేదు 
రాజకీయ, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక రంగాల్లో రాజ్యాంగ శాసనం రక్షణ కల్పిం 

చినప్పటికీ, సై వర్గాలవారు వాటిని గౌరవిస్తారనే నమ్మకం కొరవడింది. 
అధిక సంఖ్యాక వర్గాలు తమ తెలివితేటలతో, అల్ప సంఖ్యాకుల 

వాస్తవిక లేక ఊహాజనిత కష్టాలను గూర్చి సరైన (గద్ధ చూపించాలి. నిజా 

యితీతో (ప్రయత్నించి, వాళ్లను సంతృప్తిపరచాలి. అల్పసంఖ్యాక వర్గంలో 

అసంతృప్తి ఎర్పడితే, ఆ అప్రధాన విభేదం జాతీయ జీవిత సామరస్యాన్నే 

ఒకనాడు కలతపెడుతుంది, సమైక్యత విలువ, స్వేచ్చ విలువలాగే నిత్య 
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జాగరూకతయే. నిజమైన (ప్రజాస్వామ్య రాజ్యాల్లో అధిక సంఖ్యాక వర్గం 

పాలనాధికారాన్ని పవిత్రమైన ధర్మకర్తత్వ్యంగా చూస్తున్నది. కాబట్టి జాగ 

రూకత అవసరం. అల్పసంఖ్యాక వర్గాల్లో భయాలనేవి, వాళ్ల చట్టబద్ధ 

మైన హక్కులను గౌరఎంచడం లేదని. ఇది నిజం కాకపోయినా, దాన్ని 

పోగొట్టడానికి గట్టి ప్రయత్నం చేయాలి. స్వాతంత్రానంతరం కేంద, 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ముఖ్యంగా గత 10 సంవత్సరాల్లో ఈ మార్గంలో తీసు 

కన్న చర్యలను గూర్చి మనం చెప్పకపోతే అది కృతఘ్నత అవుతుంది. 

ఈ విషయంలో ప్రభుత్వాలు, ప్రజల సహకారం లేనిదే ఏమీ చేయలేవు. 

సాంస్కృతికంగా అధిక సంఖ్యాకులుగా ఉన్నవారు, మనస్సును దృఢప 

రచుకొని అల్పసంఖ్యాక వర్గాల పట్ల నిజమైన సహనం చూపి వాళ్ల మన 

స్పుల్లో పరిపూర్ణ రక్షణ భావాన్ని వృద్ధి చెయ్యాలి. సాంస్కృతిక సహనం 

అంతర్గతంగా ఉండటం భారతదేశానికి ఎంతో బలమైన ఆధారం. అంతే 

గాక విభిన్న సంస్కృతులున్న ఇతర దేశాలతో కూడా నూతన భారత 

దేశం ఉండగలదనడానికి ఇదొక పూచీ. అప్పుడు దేశం రాజకీయ వైవి 

ధ్యానికన్నా హీనమైన సాంస్కృతిక అహంకారానికి దిగజారదు. 

శ పుటల్లో పాఠకుడికి నూతన భారతీయ జాతీయత దృఢమైన, 
వాస్తవిక పునాదుల్లో నిర్మించడం ఎంతో అవసరమైన విషయం. అది 

కొంతవరకైనా అర్థమైయుంటుందని నా ఉద్దేశం. ఈ కార్యం ఎంతో ఓపి 

కతో, కానరాని (ప్రేమతో, నిర్విరామ కృషితో నిర్మించాలి. దీంట్లో మహా 

త్మాగాంధీ ఆదర్శవంతమైన ఉదాహరణని మనముందుంచాడు. దేశంలో 

సాంస్కృతిక జీవనం వివిధ రంగులతో, నమూనాలతో, సామరస్యంతో 

విలసిల్లాలి. ఛాయ పోని రంగుతో, చెరగని సమైక్యతను ఏర్పరచాలి. ఓర్మి 
లేని తొందరపాటుతనంతో కాని, బలవంతంగా కాని దీన్ని సాదించలేం. 

అనేక వేల సంవత్సరాల భారతదేశ సాంస్కృతిక చరిత అనంత 

మైన" బహుళత్వం కూడిన దాని జీవితంలో అంతర్లీనంగా, సున్నితమైన, 
దృఢంగా సాగే ఐక్యత అనే బంధాన్ని కల్గివుంది. ఇది ఒత్తిడుల మూలంగా 

గాక ద్రష్టల కృషివల్ల జరిగింది. దీన్ని బుషుల జాగరూకత, తాత్వికుల 

ఆలోచనల్లో, కవుల. కళాకారుల ఊహలచుట్టూ అల్లుకుపోయింది. విటిద్వా 
క న . 2 a as టను Shas న 

రానే జాతెయి. న wire బా అయే బలము, శాణరతం తుద. ఈ నామూౌాన్య 
అస జ చల వ వూ 

ళా 

వాసవాన్నా తలయి తకయ్యుదాణుత ఈ పుపకానిి రచెంచుడిం జరిగ్ఐటి. 
శే డడ. Vr — 
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అయితే, ఈ చర్చలో మనకొక అతి ముఖ్యమైన సమస్య ఎదురౌ 

,తుంది. ఇవ్యాళ మన మనస్సుల్లో చెలరేగుతున్న పాత, కొత్తల మధ్య 

"పోరాటం. నిజానికి ఈ సమస్యకు న్యాయం చేకూర్చటానికి ఈ పుస్త 

కంలో సాధ్యం కాదు. దానికి మరో ప్రత్యేక గ్రంధం కావాల్సి ఉంటుంది. 
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సంస్కృతీ అవతరణలో రెండు విభిన్నమైన సిద్ధాంతాలున్నాయి. మొద 

టిది ఆదర్శవంతమైంది, రెండవది భౌతికపరమైంది. తత్య శాస్త్రజ్ఞులు, 

చరిత్రకారులు ఈ రెండు సిద్ధాంతాల్లో ఎదో ఒకదానివైపు మొగ్గు చూపు 

తూనే ఉన్నారు. రెండింటినీ సమన్వయపర్చాలని (ప్రయత్నిస్తున్నారు. మొదటి 

దాని మూలంగా, ఒకానొక సాంస్కృతిక పరిణామ స్థాయిలో, ఒక వ్యక్తి 

గాని, వ్యక్తుల సముదాయం కాని, తమ అతీంద్రియ శక్తుల (11౧1100) 
ద్వారా, (పేరణద్యారా, లేక అంతర్వాణి ద్వారా. ఉన్నత విలువలను లేక 

భావాలను ఆకట్టుకోగల్గుతున్నారు. ఈ దార్శనిక శక్తి, ఒక ప్రత్యేక సాంఘిక 

వాతావరణంలో, ఒక (ప్రత్యేకమైన, వస్తుపరతతో కూడిన, మానసిక పద్ధ 

తిగా రూపుదిద్దుకొంటుంది. అదే సాముదాయక ఆదర్శమౌతుంది. ఈ రకంగా 

ఎర్బడ్డ భావనను, మేధా సంపత్తికి సంబంధించిన గుణగణాలను, అన్య 

యించుకోడంలోనే సంస్కృతి సాక్షాత్కరిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఆదర్శ 

వాద సిద్ధాంతం ప్రకారం, వేదకాలంలో బుషులు దైవ(పేరణ వల్లకాని, 

తమ అతీం(దియ శక్తి వల్లకాని, ఎర్పర్చుకొన్న భావాలే కాలక్రమేణా 

ఆర్యుల సామాజిక పరిస్థితులకు, మేధా సంపత్తికి సరిపోయాయి. వారు 

ఈ ఆదర్శాన్ని, సింధూ, గంగానదీ పరివాహక (పాంతాల్లో భౌతిక పరిసరా 

లకు అనుగుణంగా ఆచరించారు. వీటి మూలంగా ఎర్చడ్డ భావాలు, సంస్థలే 

వేద సంస్కృతికి (ప్రధానమైన భావాలుగా, సంస్కృతులుగా పరిణమిం 

చాయి. భౌతికవాద సిద్ధాంతం [పకారం, సంస్కృతి వారంభించటానికి 

భౌతిక పరిసరాలే మౌలికమైన అంశంగా పేర్కొనవచ్చు. ఆదిమదశలో, 

పరిసర వాతావరణం, భౌతిక వనరులు, ప్రజలుపయోగించిన ఉత్పాదక 

సాధనాలు, మానవ సమిష్టి జీవితంపై చెరగని ముదను వేశాయి. తద్వారా 

జీవితానుభవాల్లో తారసెల్లిన సిద్ధాంతాలకు, ఎశ్వాసాలకు స్తానం ఎర్చ 

డింది ఈ [కమాభివృద్ధిలో, వాటికవే అభివృద్ధి చెంది, నూతన సిద్దాంతా 
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లుగా, కొన్ని (పధానమైన భావాలుగా రూపుదిద్దుకున్నాయి. సహజవాద 

సిద్ధాంత (పతిపాదకులు, వెదిక సంస్కృతి పారంభాన్ని వ్యావసాయిక 

జీవిత ఆధారంగా నిర్మించుకున్నారని భావించటం జరిగింది. అంటే, సంచా 

రజాతులైన ఆర్యులు, భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు, వారి మతాన్ని సామా 

జిక జీవన విధానాన్ని ఈ [క్రమంలోనే మలచుకున్నారు. 

ఈ సిద్ధాంతాలకు, వాదప్రతి వాదాలను, విభిన్నమైన తాత్విక ధోర 

ణులను అనుసంధించి చర్చించడం, నా ఉద్దేశ్యం కాదు. చారిత్రక, పురా 

వస్తు శాస్త్రం అధ్యయనాన్నిబట్టి ఈ రెండు అంశాల సమన్వయ ఫలితం 

గానే, అంటే భౌతిక పరిసరాలు ఆది భౌతిక సిద్ధాంతాలు, వీటన్నింటినీ 

బట్టి సంస్కృతి పరిణామం చెందిందనాలి. ఎది ఎమైనా, రెండు సిద్ధాంతా 

లోను, సాంస్కృతిక పరిణామ దశలో భౌతిక పరిసరాలు ముఖ్యపా(త్ర 

వహించాయి. ఈ అంశానికి ప్రాముఖ్యతను చేకూర్చడంలో ఎ సిద్ధాంతా 

నికి ఆ సిద్ధాంతమే (ప్రముఖ పాత్ర వహించింది. దీన్ని బట్టి, మనం రూఢి 

పర్చే అంశమేమంటే, భావాలు, సిద్ధాంతాలు, నమ్మకాలకన్నా భౌతిక 

పరిసరాలు, సామాజిక పరిస్థితులే ప్రముఖమైన ప్యాతను వహించాయనే 
అంశమే. సంస్కృతికి స్థానికంగా పూసే రంగు (ప్రత్యేకమైన జాతీయ 

ఆంశం అయింది. భావాలు, సిద్ధాంతాలు, విశ్వాసాలు, ఏ ఒక్క ప్రాంతానికీ 

చెందినవి కావు. అవి వర్ణ, జాతీయ భౌగోళిక సరిహద్దులనధిగమించి 
[ప్రపంచంలో సుస్థాపతమైనాయి. పెగా సంస్కృతి అనేది ఒక (పత్యేక 

మైన (ప్రాంతంలోనే రూపుదిద్దుకుంటుంది. (ప్రతి దేశంలోనూ విభిన్న మైన 

భావాలు, నమ్మకాలు ఉన్నప్పటికీ, ఆ పాంతీయ సంస్కృతి మాతం 

అక్కడి భౌగోలిక, సామాజిక పరిస్థితులను బట్టి ఉంటుంది. ఒక దేశ 

(ప్రత్యేకమైన సంస్కృతిలో అక్కడి భౌగోళికాంశాలు ప్రధానమైనవి. ఇవి, 

భౌతిక రూపాలను ఏర్పర్చడమే కాక, మానసిక వాతావరణం ఏర్పడటా 
నికి కూడా దోహదం చేస్తాయి. వఐభిన్న మతాలు, ఐఎభిన్న మైన తాత్విక 

భావాలు ఉన్నప్పటికీ, ఆ వాతావరణం, (పజల మధ్య సమాన దృష్టిని, 

సమాన దృక్పధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఈ జాతీయ మనస్తత్వం, మేధోసం 

పత్తి జాతీయ సంస్కృతికి పట్టుగొమ్మ. మిగిలిన ఆధారాల్లో, నూతన 
మత, తాత్వికోద్యమాలు దేశంలో కాలానుగుణ్యంగా ఏర్పడుతుంటాయి. 

అంతేకాక, యుద్ధాలవల్లా, వ్యాపారంవల్లా, వాణిజ్యం మూలంగా కాని, 
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విదేశీయులు మరో దేశానికి వచ్చి స్థిర నివాసాన్ని ఎర్పర్చుకున్నప్పుడు, 

వారి సంస్కృతులను బట్టి కొన్ని మార్పులు రావడం సహజం. ఈ విభిన్న 

సంస్కృతులను జాతీయ సంస్కృతిలో భాగాలుగా మనం అర్థం చేసుకో 

వాలి. ప్రజలందరూ, అంటే వారు ఏ విభాగాలకు చెందినా, ఎ సమాజానికి 

చెందినా, ఈ సమ్మి (శ్రిత సంస్కృతిని తమదిగా భావించుకోవాలి. ఈ 
సమ్మి(శిత అంశాల కలయికయే జాతీయ సంస్కృతి. 

భారత జాతీయ సంస్కృతిలో కూడా రెండు అంశాలు ఉన్నాయి. ఒకే 

రకమైన మనస్తత్వం. దృష్టి ఇందులో ప్రధానమైనవి. భారతీయ సంస్కృతి 

ఆవిర్భవించడానికి కారణాలు భారత ప్రజల మేధా సంపత్తి, వివిధ ఉద్యమాల 

వైజ్ఞానిక ప్రభావం, వివిధ సంస్కృతుల సమ్మేళన ఫలితమని భావించాలి. 
భారతదేశంలో నెలకొన్న చారిత్రక పూర్వయుగంలోను, ఈ దేశంతో ఏర్పడ్డ 
తాత్కాలిక సంబంధ బాంధవ్యాల వల్లనూ, విదేశీయులు ఈ దేశానికి విచ్చేసి 

తమ దేశంగా భావించడం వల్లనూ, విప్లవాత్మక, వైజ్ఞానిక ఉద్యమాలు కాలా 

నుగుణ్యంగా అభివృద్ధి చెందటం వల్లా ఈ సంస్కృతి ఎర్చడిందని చెప్పవచ్చు. 

భారతదేశ భౌగోళిక రూపురేఖలను పరిశీలిస్తే, ప్రధానమైన అంశం దేశ 

మంతా వ్యాపించిన మైదాన ప్రాంతాలు. వీటిలో ఉత్తర, పశ్చిమ కనుమలను 

మినహాయించవచ్చు. వీటిలో పెద్ద పెద్ద నదులు ప్రవహిస్తున్నాయి. కొన్ని 

శీతల (ప్రాంతాలను మినహాయిస్తే, దేశం మొత్తంలో కొన్నాళ్లు వేడిగాను, 

కొన్నాళ్లు చల్లగాను ఉంటుంది. బెంగాల్, దాని పరిసర (ప్రాంతాల్లో వర్త 

పాతం అధికం. మిగతా (ప్రాంతాల్లో వర్షాలు మితంగా ఉంటాయి. ప్రత్యేక 

కాలాల్లో మాత్రమే వర్షం కురుస్తుంది. దేశంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షమే 
ఉండదు. దేశంలో అధిక భాగంలో సమానమైన వాతావరణం ఉంది. నిజా 

నికి కొన్ని ప్రదేశాల్లో విపరీతమైన చలి, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎండ, ఉక్క, 
కొన్నింటిలో పొడి వాతావరణాన్ని గమనించవచ్చు. అట్లే, భూమి విష 
యంలో కూడా ఆయా (ప్రాంతాలను బట్టి తేడా ఉంటుంది. ఫలితంగా, విభి 

న్నమైన కూరగాయలు, ఖనిజాలు లభ్యమౌతున్నాయి. 

మైదాన (ప్రాంతాలు నీటి పారుదలకు అనుగుణ్య మైనఎ. సంవత్స 

రంలో అధికకాలం సూర్యరశ్మి (పసరిస్తున్నందు వల్ల, వ్యవసాయానికి 

ఇవి అనువైన (ప్రాంతాలు. అనాదినుంచి భారతదేశంలో వ్యవసాయమే 

(ప్రధానవృత్తి. దేశంలోని విభిన్న మైన (ప్రాంతాల్లో, విభిన్న మైన ఉత్ప 
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త్తులు లభిస్తాయి. వీటిని నీటిద్వారాకానీ, రహదారుల ద్యారా కానీ చాలా 

వరకు అంతర్గత వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి పర్చడానికి పరిస్థితులు అనుకూ 

లించాయి. విదేశాలతో వ్యాపారం భూమార్గాలు, సముద్ర మార్గాల ద్వారా 

ఎక్కువగా జరిగింది. ఎన్నో శతాబ్దాలుగా ఈ విధానం కొనసాగింది. విదేశీ 

యులే ఈ వాణిజ్య సంబంధాలను అభివృద్ధి పరిచారు. భారతీయుల 

పాత్ర అతిస్యల్పం. అనేక మంది భారతీయులు ఈ సముద్రయానం ద్వారా 

వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి పరచలేక పోయారు. వారు సముద తీర (పాంతవా 

సులు కారు. తీర ప్రాంతాల వారు మాత్రమే అభినందించదగ్గ రీతిలో 

వ్యాపారాన్ని చేపట్టారు. భౌతిక పరిస్థితులను, భౌతిక, శక్తుల (ప్రభావా 

లను గమనిస్తే, భారతదేశ ఆర్థిక విధానం వ్యవసాయ సంబంధమైందని 

తెలుసుకోవచ్చు. జాతీయ సంస్కృతి మొత్తం మీద ఈ (ప్రభావం ఉంది. 

అందువల్లనే శాంతియుతమైన, నిర్మాణాత్మకమైన కార్యక్రమాలను (పోత్స 

హించిందే కాని, యుద్ధం, మొదలైన విచ్చిన్నకర పరిస్థితులకు దారి తీయ 

లేదు. ఈ చైతన్యమే భారతదేశ సాంస్కృతిక చరిత్రలో (ప్రతిబింబిస్తుంది. 

భారతదేశ ఆర్థిక విధానంలో గమనించదగ్గ ముఖ్య అంశం, ఉష్టవా 

తావరణంలో ఉండే [పజల మౌలిక అవసరాలు, శీతల దేశాల ప్రజలకంటే 

చాలా తక్కువ. వనరులు సంతృప్తికరంగానే లభ్యమౌతున్నాయి. (పజల 

మౌలిక అవసరాలు, అంటే, ఆహారం, వస్తాంలు, వంట చెరకు పరిమితాలే 

కాక, సులభంగా అవసరాల మేరకు ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు. అయినప్ప 

టికీ, మన దేశస్థుల్లో పేరుకుపోయిన అసమర్థతవల్లా, విదేశీ ప్రభుత్వాల 
నిర్లక్షరంవల్లా కోటానకోట్ల ప్రజానీకం దారిద్యుంలో కూరుకుపోయి ఉన్నారు. 

చరిత్రలో అన్ని కాలాల్లో ఈ విధంగా ఉందని కాదు. దేశంలో అననుకూల 

పరిస్థితుల్లో, అంటే విభిన్న (ప్రాంతాల్లో ఏర్పడ్డ కరువుల వల్ల అప్పుడ 

ప్పుడూ దరిద్ర దేవత తాండవమాడి ఉండొచ్చు. నిజానికి (బిటీష్ వారు 

రాక పూర్వం ఇంత నికృష్ణ పరిస్థితి ఎర్పడలేదు. ఇది చాలా (ప్రధానమైన 

అంశం. మానవ జీవితంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు అత్యంత (ప్రధానాలు. మాన 

వుని మనస్సును, అతని జీవన సరళిని, కార్యక్రమాలను, నిత్యావసరాలు 
లభ్యం కానటైతే, పూర్తిగా దహించి వేస్తాయి. ఈ సత్యానికి ఎన్నో దృష్టాం 

తాలను చూపవచ్చు. శీతల వ ప్రాచిన నాగరకతల ,హొరంభ దశలో, 
చి రా ఈ కా cies, ois మానవుడు తన యావత్ దృష్టిని, శక్తినీ భౌతికావసరాల అన్వేషణ కోసం 

rl 
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వెచ్చించాడు. ఉష్ణ దేశాలైన భారతదేశంలాంటి దేశాల్లో ఆర్థిక పరిస్థితుల 

మెరుగుదల కోసం అంత ముఖ్య మైన భూమికను వహంచలేదు. ఈ 

అంశాన్ని భారతీయ సంస్కృతిలో గమనించవచ్చు. 

కూడు, గూడు, బట్ట, జీవిత విధానం సాంస్కృతికి జీవితంలో (పధా 

నమైన అంశాలు. వీటిపె వాతావరణం, ఆర్థిక వనరుల (ప్రభావం మిక్కు 

టంగా ఉంది. ఈ అంశాన్ని గూర్చి చర్చించాల్సిన అవసరం కూడా ఎంతో 

ఉంది. భారతీయ సంస్కృతిలో భౌతికాంశాల, భౌతిక ఆర్థిక పరిసరాల 

ప్రభావం ఎంతో ఉందన్న విషయాన్ని ఎవ్వరూ కాదనలేరు. మనుష్యుల 
జీవన విధానాన్ని గమనిస్తే, వివిధ ప్రాంతాల్లో విభిన్నత కన్పిస్తుంది. విద్యా 
వంతులైన భారతీయుల్లో కొన్ని సమానమైన లక్షణాలు కన్పిస్తున్నాయి. 

అల్లే భారతీయు నాగరికతలో కూడా ఎన్నో సమాన లక్షణాలున్నాయన్న 

విషయం తేటతెల్లం. మనం పరిశీలించినల్లెతే, ఎన్ని విదేశీ దండయాత 

లకు గురైనా, ఎన్నో విధాల అనైక్యత లేర్పడ్డా, భారతీయుల్లో ఎన్నో సమా 

నాంశాలున్నాయి. అవి ఈనాటికి కూడా ద్యోతకమౌతూనే ఉన్నాయి. 

భౌతిక సంస్కృతితో పాటు, భౌతిక పరిసరాలు (ప్రజా జీవితాన్ని, లక్షణా 

లను రూపుదిద్దుతాయి. వీటిలో ఎన్ని వ్యత్యాసాలున్నా, భారతీయుల్లో ఇతర 

దేశాలకంటే భిన్నమైన సాధారణ గుణగణాలెన్నో వీరికున్నాయి. భౌతిక 

పరిసరాల ప్రభావం, వారి భౌతికాభివృద్ధి మీద పనిచేసిందన్న మాట 

వాస్తవమే. అయితే, దీని పరోక్ష ప్రభావం వారి గుణగణాలు, నడవడి మీద 

మానసిక, సామాజిక, నైతిక జీవనం మీద మాతం కన్పించదు. ఈ భౌగో 

భిక లక్షణాలు ముఖ్యంగా ఈ దేశ వాతావరణం భారతీయులందరికీ సాధా 

రణ దృక్పధాన్ని, స్వభావాన్ని ఏర్పరచింది. దీని మూలంగా వారి ఆలోచ 

నలను, కార్యక్రమాన్ని మలచుకోడం జరుగుతుంది. 

ఒక్కసారి భారతదేశం వైపుకు దృష్టి మళ్లిస్తే, ఆధునిక, పారిశ్రామికంగా 

అభివృద్ధి చెందిన కొన్ని పట్టణాలు, విశాలమైన (పదేశం, ఎండాకాలంలో 

కూడా (పకాశవంతమైన చల్లని చల్లదనంతో అత్యద్భుతమైన నిశ్శబ్దంలో 

మునిగి ఉండే పపాంతాలను మనం ఊహించవచ్చు. కొందరు రోజంతా 

కష్టపడి పనిచేసి, రాత్రి హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకొవే సమయంలో మరి 
కొందరు పగలు కునుకు తీసినందు వల్ల రాత్రి కన్ను పొడుచుకున్నా నిద్ర 
రాక బాధ పడేవారున్నారు. ఒంటరిగా ఉండి భారతదేశంలోని ఎండాకా 
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లపు భారమైన వాతావరణంలో విపరీతమైన ఒంటరితనాన్ని అనుభవిసాం. 

అనంతమైన ఈ విశ్వంలో నక్ష (తాలతో నిండిన ఆకాశం తప్ప మరేమి 

లేవనే భావన నీకప్పుడప్పుడు ఎర్పడుతుంది. ఒక్క నిమిషంలో మీయొక్క 
భావాలు, కోరికలు, మనుగడ, నిశ్చయం. ఇంతెందుకు, మీరు కూడా 
పూర్తిగా ధ్యానము[దలో మునిగిపోవడం జరుగుతుంది. అంతకంటే ఇంకేమి 
చెప్పలేం. అటువంటి పరిస్థితుల్లో స్పర్శజ్ఞానం కూడా ఉండదు. విషయ 

పూర్వక అనుభవంలోని ఎక రూపతా భావం, మనకు తెలియకుండానే 

మనల్ని వేరే ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తుంది. బౌద్ధిక జీవి మన ఆలోచనల్లో 

ఐక్యతను చేకూర్చి, సృష్ట అంతా ఒక్కటేనన్న భావన కలిగిస్తుంది. ఆ 

ఊహ భావనలో స్పర్శజ్ఞానం అనే శృంఖలాల నుంచి స్వేచ్చను పొంది 

ఎకతాభావాన్ని ఊహించుకుంటుంది. ఈ వాతావరణంలోనే భారతీయ మేధా 

సంపత్తి పెరిగిందీ, అభివృద్ధి చెందింది కూడా. దానికి రెండు గుణాలు 

న్నాయి. అవి మానసిక శక్తులన్నింటినీ ఎకరం: ఇప ధ్యానముద్రలో లీనమ 

వడం, అల్లే ఎకత్వంలో భిన్నత్వాన్ని సాధించగలగడం. భారతదేశ సాంస్కృ 

తిక చరితను చదివే ఐద్యార్థులు, ఆలోచన అనేదే అన్ని విలువలకంభలే 

విలువైందని తెలుసుకుంటారు. 

ఇది ఊోహాజన్య మైన ఆలోచనేకాక ఉ(దేక పూరితమైన ఆలోచనే. 

(ప్రపంచమంటే ఎమిటి అనే భావన, తరువాత ఏం జరుగుతుందనే భయాం 

దోళనతో సతమతమై, తన ఆలోచనల్లో (పేమ, భక్తి నింపుకుంటాడు. 

ఇటువంటి ఆలోచన మత సంబంధమైనదేకాని తాత్విక సంబంధి కాదు. 

అందుచేతనే మత సంబంధమైన తాత్విక విధానం, భారతదేశ సాంస్కృ 

తిక జీవన విధానంలో కీలకమయింది. అలాగే మనం పేర్కొన్న రెండో 

లక్షణం మూలంగా భారతీయ మనస్తత్వం (ప్రపంచాన్ని వ్యాఖ్యానించడం 

లోను, ఆలోచించడంలోను విభిన్నత్వాన్ని ఎకత్య పంలో మార్చుకోగలి 

గింది. మనం పన చెప్పిన విషయాన్ని అర్థం చేసుకోడంలో ఇబ్బంది 

పడాల్సిన అవసరం లేదు. భారతీయ మనస్తత్వానికి సంబంధించిన ఈ 

లక్షణాలు కానీ, తరవాత చెప్పబోయే లక్షణాలు కానీ చాలా విలువైన 

వనీ, వాటికి సంబంధించిన హానికరమైన పరిస్థితులు ఏమీ లేవని అనుకో 

కూడదు. వ్యక్తులకు, సముదాయాలకు సంబందించిన సహజమైన కోరి 

కలు అన్నీ ఒక ఎత్తు కాగా, మరోవైపు వ్యక్తి జాతి అభివృద్ధికి (పోత్సాహం, 
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నియంత్రణలు అవసరం. అదే విధంగా వ్యక్తులను, దేశాలను మౌలికంగా 

మార్చడానికి వీలుకాదు. కొన్ని పరిమితులకు లోబడి మాత్రమే మార్చ 

వచ్చు. దానికి సంబంధించిన సహజమైన శక్తియుక్తులు అవసరం. ఈ 

భావం భారతీయుల మనస్తత్యం పె ఎక్కువ (ప్రభావాన్ని చూపింది. దీని 

మూలంగా కృషి చేసే శక్తులు బలహినపడ్డాయి. కొంతమంది ఆలోచనా 

పరులు దీన్ని (పతిఘటించారు. కాని, ఈ సమైక్యత ముద ఉన్న ఇష్టం, దీని 

కోసం చేసిన పరిశోధన ఎంత దూరంపోయిందంటే భౌతిక (పపంచానికి 

అవసరమైన సత్యాన్ని కూడా శనోధించలేని స్థితికి వెల్లింది. అటువంట 

ప్పుడు, ఈ సమతుల్య సాధనకు, సత్యాన్వేషణకు పూర్తిగా భౌతిక సంపద 

విధానంవచపపై ఆధారపడాలి. కానీ, మొత్తం మీద ఆలోచనలోని బెన్నత్యం, 

భిన్నత్యంలోని ఎకత్యమనే భావనలు భారతీయ మేధా సంపత్తి యొక్క 

విలువైన లక్షణాలు. భారత దేశాభివృద్ధిలో అన్ని [ప్రాంతీయ సంస్కృ 

తుల్లో ఇఐ స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. 

భారతీయుల్లోని ఈ గుణగణాలు, (పజల నైతిక ఎలువలప (పభా 

వాన్ని చూపాయి. మనం ముండు పేర్కొన్నట్లుగానే, ప్రత్యేకంగా వైజ్ఞానిక 

దృక్పథంతో చూసిన బ్లెతే, అన్ని విలువల్లోకి పధానమైంది అత్యున్నత 

మైన సత్యాన్వేషణ. ఆచరణలోని విలువలకు ఈ విధమైన దృష్టి తక్కువ 

స్థానాన్ని ఇస్తుంది. అట్లే, జీవితంలోని ప్రధాన సూతం ఎకత్యమనే భావన, 

సంఘర్షణ కన్నా సామరస్యం వైపే మొగ్గు చూపుతుంది. ఇదే నైతిక ఎధా 

నంలో (ప్రధానమైంది. ఈ విషయంలో భారతీయులకు, ఆధునిక పాశ్చా 

త్యులకు ఉన్న తేడా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. పాశ్చాత్య మేధా సంపత్తి 

(పకారం మనిషికి, అతని భౌతిక పరిసరాలకు మధ్య జరుగుతున్న పోరా 

టంలో నైతిక విలువలకే ప్రాముఖ్యతనివ్యడం జరిగింది. సాంస్కృతిక 

అభివృద్ధికి మూలకారణం (పకృతిని జయించడమే. భారతీయ మేధా సంపత్తి 

(పకారం, పరిసరాల్లో వెచ్చని వాతావరణం, సారవంతమైన భూమి, అధి 

కోత్పత్తి, సులువైన రాకపోకల విధానం ప్రధానమైనవి. వీటిలోనున్న సంబంధం 
ల్ 
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(పాపంచికమైన ఈ సామరస్య పూర్వక భావనే మానవ జీవితంలో (పధా 

నమైన ఆదర్శం, లేకుంటే దైవ నిరర్ణయవాదానికి, నిష్కు3యకు దారితీ 

స్తుంది. 

ఎవరైనా భావించేదేమంటే, మేధా సంపత్తిలో ధ్యానమనేది చోటు 

చేసుకుంటే, అక్కడ కాంక్షలు, కోరికలు బలవత్తరాలు.. కావు. భారతీయ 

మనస్తత్యానికి సంబంధించి ఇది సరైంది కాదు. ఎందుకంటే అది ఉద్వేగ 

పూరితమెంది, ఊహాజనితమైంది కూడా. ఉద్వేగం, స్పర్శాజనితం భారతీ 

యునికి ముఖ్య లక్షణాలు. వాటిని అణచివెయ్యడానికి గట్టి ప్రయత్నమే 

జరిగింది. ఈ ఆటుపోట్లు, తృణీకారం, అణచివేత, స్వార్ధపూరిత సంతృప్తి, 

స్వయం నిరాకరణ అనే అంశాలను భారతీయ సాంస్కృతిక చరితలో 

అక్కడక్కడా చూడవచ్చు. కొన్ని కొన్ని దురదృష్టకర పరిస్థితుల్లో, ఈ 
స్వార్థపూరిత సంతృప్తి మానవ జీవితంయై పెత్తనం చెలాయిస్తుంది. వీటిని 

సహజసిద్ధమైన (ప్రతిచర్యలు వెంటాడతాయి. ఆత్మ తృణీకారం అనేది 

విసర్జనలా పనిచేస్తుంది. పరుకుపోయిన ఈ అవకతవకలను క్షాళితం 

చెయ్యడానికి ఆత్మ తృణీకారమే పనికివస్తుంది. అలాగే దీన్ని సాధారణ 

పరిస్థితికి తీసుకు రావడానికి కారణమైంది. 
ముందు పేర్కొన్నట్లుగా, దేశంలోని వివిధ (పాంతాల్లో వాతావరణ 

మార్పుల మూలంగా వచ్చిన (కమబద్ధత, మితంగా ఉండడం అనేవి 

ముఖ్యం. వర్షపాతంలో సంవత్సరానికి, మరో సంవత్సరానికి మార్పు 

కన్పిస్తుంది. కాని, వాతావరణ పరిస్థితుల్లో ఎక్కువ మార్పురాదు. (పతి 

బుతువూ ఒక నిర్జీత కాలంలో వస్తుంది. నిర్జీత పరిమితుల్లో దాని ఉధృతం 

ఉంటుంది. (పకృతి వైపరీత్యాలు చాలా అరుదుగా వస్తుంటాయి. అగ్ని 

పర్యతాలు బద్దలవడం, భూకంపాలు రావడం అరుదు. సహజసిద్ధమైన 

విపత్తులు ఎక్కువగా సంభవించవు. తుఫానులు, ప్రళయాలు అప్పుడ 

ప్పుడు (ప్రజల అనుభవంలో గోచరిస్తాయి. క్రమపద్ధతి, అనిరతరతో అనేవి 

భారతీయ మనస్సుపై ఎ విధంగా పనిచేశాయనేది పరిశీలించాల్సి ఉంది. 

[ప్రధాన అంశం నైతికత, (పకృతి శాసనంలాగే భారతదేశంలో పనిచే 

సింది. ఆటవికదశలో మానవుడు నైతిక, భౌతిక ప్రపంచాల మధ్య వ్యత్యా 

సాన్ని చూడలేదు. మొదటినుంచి, (ప్రతి పనికి నైతిక పర్యవసానమనైది 

నిర్దీతమైంది. ఇది తప్పనిసరి. బుతువులు ఎలాగో ఇవి కూడా అంతే. భవి 
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ష్యత్ద్దర్శ్భన సిద్ధాంతాలు, కర్మ సిద్ధాంతంలోకి దిగజారుతుంది. దీన్నే 

భారతీయులు నైతిక న్యాయానికి, సహజ న్యాయానికి సంధానంగా భావి 

స్తారు. మానవుడి పనులు భౌతిక ప్రపంచంలో జరుగుతాయి. అవి (ప్రకృతి 
శాసనాలకు అనుగుణ్యాలు. మనిషికి వీటిపె నియంతణలేదు. ఈ సిద్ధాం 

తాన్ని తిరస్కరించాల్సిన అవసరం లేదు. భారతీయుల్లో నిదానం ఎక్కువ. 
విచ్చిన్నకర పరిస్థితుల్లో ఇది నిష్కి్యయకు దారితీస్తుంది. అందువల్లనే 

భవిష్యద్దర్శనమనేది కర్మ సిద్ధాంతంలోకి దిగజారుతుందని చెప్పడం. 

భారతీయ మేధా సంపత్తి విషయంలో మరో లక్షణం ఉంది - ఇది 

క్రమబద్ధత. ఆది తరతరాల మూలంగా వచ్చిందే. ఈ (పకృతిన్యాయం 

సహజమైంది. మానవుని ఆలోచనలు, అలవాట్లు, క్రియలు కాలక్రమేణా 

జరిగేవే కానీ, ఒక్కసారి వచ్చేవి కావు. మార్చనేది ఎప్లవాత్మకం కాదు, 

(కమానుగతం. అంటే భారతీయులు పెద్ద పెద్ద మార్పులను తీసుకురాలే 

రని కాదు. ఈ మార్పు రావాలంటే చాలా కాలం పడుతుంది. ఈ మార్చు 

ప్రతిస్థాయిలో జరుగుతుందనే విషయాన్ని గమనించవచ్చు. కాలక్రమేణా 
వచ్చే మార్పుకు, విప్లవాకత్మకంగా వచ్చే మార్పుకు తేడా ఏమంటే 
మొదటి దాంట్లో గొలుసులోని కొక్కాలు ఒక దాంతో నొకటి జత పరచి 

ఉంటాయి. రెండో దాంట్లో ఈ కొక్కాలు కన్పించవు. అందువల్ల గొలుసు 

త్యరితమైన, ఉధృతమైన విఘాతాలకు గురౌతుంది. (ప్రతి భారతీయ మేథ 

ఇటువంటి బలవంతమైన కుదింపులకు తట్టుకోగలదు. కారణమేమంటే, 

నూతన భావాలకు, ఉద్యమాలకు వ్యతిరేకత ఉంటుంది. ఇది (ప్రయత్న 

పూర్వకంగా, నిదానంగా వస్తుంది. 

మనం ఇంత వరకు వెచ్చనైన, కొన్ని ప్రాంతాల్లో మితమైన వాతా 

వరణాన్ని గూర్చి తెలుసుకున్నాం. సారవంతమైన భూమి, నీరు, వ్యవసా 

యానికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఉన్నాయనే ఎషయాన్ని (గహించాం. 

ఆటవిక దశలో రాతి పనిముట్లను కనుగొని, భూమిని దున్ని వ్యవసా 
యాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ వ్యవసాయాన్ని (ప్రారంభించిన కుటుంబాలు 

(పధమంలో మాతృస్వామిక కుటుంబాలు. కుటుంబం అన్నా, సాంఘిక 

జీవనమన్నా ఎక్కువ ఇష్టం. సాంస్కృతికాభివృద్ధికి కావాల్సిన నిర్మాణా 

త్మక గుణగణాలు వీరిలో ఎక్కువ. మొదట వీరు సంచారజాతులు, శాంతి 

కాముకులు, మానవత్వం ఉట్టిపడేట్లుండేవారు. ఉదాహరణకు, సింధూ 
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నాగరకత ప్రాంతం నుంచి సంస్కృతి, ఆటవిక దశ నుంచి రెండో స్థాయికి 

అభివృద్ధి చెందింది. ఆర్యుల రాకపూర్వం రెండువేల సంవత్సరాలకు 

ముందే ఇది జరిగింది. తర్వాత చాలా మంది సంచారజాతులు, యుద్ధ 

(ప్రియులు దేశానికి వచ్చి, వారు ఆర్యులతో కలసి మార్పు చెందినందు 

వల్ల జాతీయ స్వభావం కూడా మారింది. కుటుంబం పట్ల ఇష్టం, శాంతి 

కాముకత, దయాధర్శ్మ గుణగణాలు మాతం ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. 

ఈ (ప్రధానమైన అంశాలే భారత గుణగణాల్లోని ముఖ్యమైన అంశాలు. 

వ్యవసాయ జీవన విధానం, భౌగోళిక పరిస్థితులు ఈ దేశ రాజకీయ 

నిర్మాణాన్ని, దేశాభివృద్ధిని మలచడంలో ముఖ్య పాత వహించాయి. వ్యావ 

సాయిక దేశంలో జనాభా పట్టణాల్లో కాక [గ్రామాల్లో ఉంటుంది. ఈనాటికీ, 
భారత దేశంలో పట్టణాల సంఖ్య తక్కువ. 80 శాతం ప్రజలు ఇప్పటికీ 

(గామీణవాసులే. ప్రాచీన యుగం సమాప్త్రమయ్యే సరికి జనాభా చారితకా 

రుల దృష్టిలో 10 కోట్లు మాత్రమే. అందుచేత వీళ్లు దూరదూరంగా ఉండే 

(గామాల్లో నివసించారనే విషయం స్పష్టమౌతుంది. ఆ పరిస్థితుల్లో రాజ 

కీయాభివృద్ధి, వికేంద్రీకరణ వేసే మొగ్గు చూపుతుంది. అనాది నుంచీ 

(బిలీష్ వారి రాకకు పూర్వం, భారతదేశంలో మౌలిక రాజకీయ విభాగం 
(గామమే. (గ్రామీణ సమాజంలో (గామ సభ లేక పంచాయతీలున్నందువల్ల 

(ప్రజాస్వామ్య లక్షణాలు మనకు (పస్ఫుటమౌతాయి. ఇతర కారణాల వల్ల 

కూడా (ప్రజాస్వామ్యం స్థానిక స్థాయికి మాత్రమే పరిమితమైంది. 

(పజాన్యామ్యం భారతదేశంలో అనాది నుంచీ ఉంది. కాని ఆశించి 

నంత అభివృద్ధి చెందలేదు. ఇక్కడ గమనించాల్సిన మరో అంశ మేమంటే, 

దేశమంతా చిన్న చిన్న రాజ్యాలుగా విభజితమై అభివృద్ధి చెందింది. కాల 

[క్రమంలో కొన్ని స్మామాజ్యాలు కూడా ఎర్చడ్డాయి. అయితే ఇవి సమా 

ఖ్యగా పరిణమించినా, పటిష్టత లోపించింది. రాజకీయ సమైక్యత అనే 

భావం భారతీయులకు చాలా ప్రధానమైన భావన. అయితే ఇది ఒకే ఒక 

నొమాన్య భావన మాతం కాదు. కొలెల్యుడు, మనువు, ఐష్టువు, యాజ్ఞ 

వల్కు్యుడు మొదలైన రాజకీయ, విజ్ఞానవేత్తలు వారి వారి సిద్ధాంతాలను 

రూపొందించారు. ఆదర్శవంతుడైన ఎకైక పాలకుడు యావద్దేశాన్ని ఒకే 

తాటి కిందికి తీసుకు రావాల్సిన ఆవశ్యకతను గుర్తించారు. ఆ విధంగా 

జయించిన రాజ్యాన్ని, రాజు తన కుటుంబ సభ్యులకు పంచిపెడితే, 
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వారు తమ పాలన (ప్రాంతాల్లో ప్రాచీన శాసనాలను, ఆచారాలను అమలు 

జరప గలుగుతారు. రాజకీయ వ్యవస్థ దృష్ట్యా ఇది అవసరం. తద్వారా 

భిన్నత్వంలో ఏకత్వమనే భావన భారతీయులకు అవగతమౌతుంది. 

భారతీయ మనస్తత్వం, గుణగణాలు, భౌతిక, ఆర్థిక వాతావరణ (ప్రభావం 

వల్ల ఎ విధంగా అభివృద్ధి చెందాయో కొన్ని ఉదాహరణల మూలంగా 

తెలుసుకోడం అవసరమనుకుంటాను. శాశ్వతమైన, అందరికీ సాధారణ 

మైన అంశాలు, ఇక్కడే ఉద్భవించినా లేదా మరెక్కడ నుంచి తెచ్చు 
కొన్నా అవి అందరి (పజల్లోను పరివ్యాప్తమెన ఈ దేశంలోనే అభివృద్ధి 

చెందాయి. ఈ సామాన్య లక్షణాలు, జాతీయ దృక్పధానికీ, వ్యక్తి జీవితా 

నికి కూడా వర్తిసాయి. వీటిని (పోది చేయవచ్చు, అభివృద్ధి పరచవచ్చు, 

అవసరమైతే మార్చవచ్చు. కాని పూర్తిగా రద్దు చెయ్యడానికి గానీ, అణచి 

వెయ్యడానికి గానీ, పూర్తిగా మార్చడానికి వీలులేదు. 

భౌతిక, సామాజిక పరిసర (పభావం ఇందులో ఒక అంశమే అయినా 

అది నిజమైంది. ఆది సంస్కృతీ నిర్మాణంలో (ప్రముఖ పాత వహిస్తుంది. 

ఇవి కాక, మరో ముఖ్యమైన భావకల్పనకు (ప్రధానమైన అంశం ఆలోచ 

నలు, విశ్యాసాలు, సిద్ధాంతాలు. ఉన్నత ఎఐలువల గూర్చి స్పృహ కల్పించ 

డంలో ఇవి అంకురించాయి. ఈ రెండో అంశం మనం ముందే గమనించి 

నట్లు, ఒక (ప్రత్యేక (ప్రదేశంలో ఎర్పడలేదు. ఒక దేశంలో కొంత వరకు 

కొద్దిమంది (ప్రజల్లో కన్పిస్తుంది. ప్రపంచ చరిత్రను పరిశీలిస్తే, మనకు 
దీనికి సంబంధించి ఎన్నో ఉదాహరణలు దొరుకుతాయి. మతం, తాత్విక 

చింతన, రాజకీయ, ఆర్థిక సిద్ధాంతాలు ప్రపంచంలో ఎక్కడో ఒక ప్రాంతంలో 

ట్ల, మిగతా (ప్రాంతాలకు కాలగమనంలో వ్యాప్తి చెందుతాయి. విభిన్న 

౦స్కృతులు, విభిన్న భౌగోళిక పరిసరాలు, వాటి వాటి అవసరాలను, 

పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని వీటిని అంగీకరించడం జరుగుతుంది. 
చు విధంగా భారతీయ మనస్తత్వాన్ని పరికిస్తే, ఇది ఎర్చడ్డానికి కార 

ణమెన భావజాలమంతా మనదేశంలో పుట్టిందని కాదు. ఇతర ప్రాంతాల 

నుంచి కూడా సంక్రమించి ఉండవచ్చు. రెండో అంశం, వాటి (పభావం 

వివిధ సముదాయాల మీద, వర్గాల మీద కొంత వరకు చూపి ఉండబట్టే, 

వివిధ మతాలు, సంస్కృతులు భారతదేశంలో ఎర్పడ్డాయి. అయినప్ప 

టికీ, అందరూ జీర్ణించుకోగల సాధారణ అంశాలు వీటిలో ఎన్నో ఉన్నాయి. 

లలో 
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ఇవి అన్ని వర్గాల వారికీ సమానమే. భారతదేశ సాంస్కృతిక చరితను 

ఆధ్యయనం చేసినప్పుడు, కొత్త ఆలోచనలు ఎవి ఇక్కడ పుట్టాయో, 

ఏవేవి ఇతర (పాంతాల నుంచీ వచ్చాయో తెలుసుకొని, దాని పలితంగా 

ఇవాళున్న భేదాలకు కారణమేమిటన్న విషయం విశదంగా తెలుస్తుంది. 

అయితే, ఆ తర్వాత భారతీయ మనస్తత్యం భిన్నత్వంలో ఏకత్వ సాధనకు 

ఉపక్రమించింది. మరికొంత కాలం అయ్యాక సంఘర్షిత అంశాలన్నీ సామ 

రస్యాన్ని సాధించి నూతన సంస్కృతికి పునాది వేశాయి. ప్రస్తుత సాధా 

రణ, సాంస్కృతిక సమస్యను అర్థం చేసుకోవాలంటే, గతంలో ఏ పరిస్థి 

తుల్లో ఈ సమస్య పరిష్క్టృతమైందో ఆలోచించాల్సి ఉంది. 

భారతదేశ సాంస్కృతిక చరితను మిగిలిన దేశాల చరితల వల 

మూడు భాగాలుగా విభజించవచ్చు. ఇఐ [పాచీన, మధ్యయుగ, ఆధునిక 

చారిత్రక దశలు. అయితే ఈ విభజన టబిటీష్ చరిత విభజనతో సమానం 

కాదు. భారతదేశంలో [పాచీనయుగం దాదాపు క్రీపూ. 5000 సంవత్స 

రాల్లో ప్రారంభమై, (క్రీస్తు శకం పదో శతాబ్దం వరకు, మధ్య యుగం పర 

నిమిదో శతాబ్ద (పారంభం వరకు ఆధునిక యుగం ఆ తర్వాత రెండు, 

మూడు శతాబ్దాల వరకు పరిమితమైనదిగా పేర్కొనవచ్చు. 

పాచీన యుగం [ప్రారంభమైన తర్వాత దాదాపు వెయ్యి సంవత్స 

రాల కాలంలో భారతదేశంలో మొట్టమొదటి సారిగా జాతీయ సంస్కృతి 

ఎర్పడింది. ఇదే వేద కాలంనాటి చాందవ సంస్కృతి. వేద కాలంనాటి 

ఆర్యుల సంస్కృతి, అంతకు ముందున్న సంస్కృతుల సమ్మేళనం మూలంగా 

ఈ సంస్కృతి ఎర్పడింది. దీనిపై కొంతకాలానికి వచ్చిన నిరసన భావమే 

బౌద్ధమతం. ఇది నూతన సంస్కృతికి పునాది అయింది. భారతీయ మన 

స్తత్వం ఏ బౌద్ధమత [ప్రభావం గాఢంగా ఉన్నప్పటికీ అది జాతీయ సంస్కృ 

తెగా ఎక్కువ కాలం మనలేక పోయింది. ఎన్నో సంఘర్షణలను తట్టుకొని 

భారతదేశ సాంస్కృతిక జీవన విధానం మళీ హందూ సంస్కృతిగా పున 

రావృతమెంది. దీనిమూలంగా బౌద్ధ మతానికి వచ్చిన వినాశన పరిస్థితు 

లను గమనించవచ్చు. ప్రాచీన హైందవ వైదిక సంస్కృతి తర్వాత వచ్చిన 

ఈ సంస్కృతిని పురాణ సంస్కృతిగా పేర్కొనవచ్చు. ప్రాచిన యుగం 

పూర్తి అయిన తర్వాత, ముస్లీంలు భారతదేశానికి రాక పూర్వం, భారతదేశ 

సాంస్కృతిక జీవన విధానం అస్తవ్యస్తంగా ఉండేది. ఢిల్లీ సులానులు 
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సామాజ్యానికి వచ్చిన తర్వాత, నూతనంగా హిందూ ముస్లింల కలయిక 

(ప్రారంభమైంది. మొగలాయిల కాలంలో హిందూ ముస్లీం సంస్కృతీ భవన 

నిర్మాణం జరిగింది. ఈ కాలంలో జరిగిన మార్పు నిత్య నూతనమైంది, 

(ప్రధానమైంది కూడా. హిందూస్థానీ సంస్కృతికి మతం కంటే, రాజకీయ 

మైన జాతీయతా భావన ఎక్కువ. 

ఈ (గ్రంథంలో జాతీయ సంస్కృతి ఆర్యుల నుంచి మొగలాయిల 

కాలం వరకు ఎ విధంగా అభివృద్ధి చెందిందీ సంక్షిప్త సర్వే మూలంగా 

విశదమౌతుంది. అక్కడి నుంచి, బ్రిటీష్ వారు వచ్చిన తర్వాత పాశ్చాత్య 

నాగరికత, జాతీయ సంస్కృతిని ఎ విధంగా వెనక్కు నెట్టిందోనన్న విషయం 

తెలుస్తుంది. అంతేకాక, పాశ్చాత్య నాగరికత ఎ విధంగా తన జాతీయ 

సంస్కృతిని ఎర్పరచడానికి కృషి చేయలేక పోయిందన్న విషయం కూడా 

స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈనాటి భారత దేశంలో తలె 

త్తిన సాంస్కృతిక ఉద్యమాలను గురించి విపులీకరించి, మరొకసారి పుష్టి 

కరమైన, సామరస్యపూరితమైన జాతీయ సంస్కృతి కాలక్రమేణా ఏ విధంగా 

అభివృద్ధి చెందిందో తెలియజేస్తాను. 



2. సింధు నాగరికత 

(క్రీ.పూ. 3250-2000) 

ఇరవైయవ శతాబ్దం (పారంభమయేంత వరకు చరితకారులో భారతీయ 

సంస్కృతిలోని రెండో దశ ఆర్యుల రాకతో అనగా క్రీపూ. 1500 సం.లో 

మొదలెందని భావన ఉండేది. భారతీయ సంస్కృతి అన్ని ప్రాచీన సంస్కృ 

తుల కంటే చిట్ట చివరిదనే భావన ఉండేది. భారతదేశంలో పురావస్తు 

శాఖవారు తవ్విన తవ్వకాలను బట్టి, పశ్చిమ పంజాబులోని హరప్పా, 

సింధులోని మొహంజోదార్లో, కంచు యుగం దశలోనే, సింధూ నాగరి 

కత కాలంలో అభ్యున్నతి గాంచిన పట్టణ నాగరకత ఉందన్న ఎషయం 

స్పష్టమైంది. తర్వాత జరిగిన తవ్వకాల మూలంగా, దేశంలో నలుమూ 

లల్లో ఈ సంస్కృతి వ్యాపించిందని చెప్పాలి. ఇది పంజాబు, సింధు, 

బెలూచిస్తాన్లలో, కథియవాడలోను బయల్పడింది. ఒక వైపు ఉత్తరప్రదే 

క్లోని పశ్చిమ (ప్రాంతాల్లోను, ఇంకోవైపు దక్తిణభారతదేశంలోని కోస్తా 

ప్రాంతాల వరకు వ్యాపించిందని చెప్పాలి. (క్రీ.పూ. 3000 నాటికీ ఈ 
సంస్కృతి అత్యున్నత దశను చేరుకుంది. అంటే అంతకు [క్రితం 2500 

సంవత్సరాల ముందే ఇది వచ్చి ఉండాలి. కీపూ. 2000 సంవత్సరాల 

వరకు కొనసాగి ఉండాలి. పశ్చిమ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన మొరటు 

జాతి వారు దీన్ని నాశనం చేసి ఉండవచ్చు. అతి ప్రాచిన నాగరికతలైన 

ఈ లీమ్, సుమేరియా, బాబిలోనియా, [ప్రాచీన ఈజిప్టు, ప్రాచీన చైనా 

నాగరికతలతో దీన్ని సమానమైనదిగా నిర్థారించారు. దక్షిణ భారతదేశం 

లోని [దావిడులకు సింధు నాగరికతతో సన్నిహిత సంబంధం ఉంది. క్రీపూ. 

2000 సంవత్సరాల నాటికి వారు సాంస్కృతిక జీవన విధానంలో అత్యు 

న్నత దశను చేరుకున్నారు. ఆర్యుల రాకపూర్యం ఉత్తర హిందూస్థానం 

ఎంతో గాఢాంధకారంలో మునిగినప్పుడు వీరే నాగరికతా జ్యోతిని ఎన్నో 
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శతాబ్దాల వరకు వెలిగించారు. దీన్ని బట్టి భారతదేశం, 5000 సంవత్స 
రాల పూర్వమే అత్యున్నతమైన సాంస్కృతిక జీవనాన్ని అనుభవించిం 

దని పేర్కొనాలి. చైనా తప్ప, ప్రపంచంలోని ఇంకే దేశంలోను ఇంత 

కాలం అవఎచ్చిన్న మైన నాగరికత ఆభివృద్ధి చెందలేదు. 

సర్జీన్ మార్షల్ పేర్కొన్నట్లు, (ప్రాచీన పట్టణాలైన మొహంజోదారో, 
హరప్పాలో ఉండిన నాగరక (ప్రజా జీవన విధానం, ప్రాచిన బాబిలో 

నియా, ఈజిప్టు దేశాల్లోని నాగరికత కన్నా విశిష్టమైంది. సుమేరియన్ 

నాగరికతతో సమానమైంది. పెద్ద పెద్ద పట్టణాలు, వాటిలో విసారమైన 

దారులు, నీటి పారుదల సౌకర్యాలే కాక, మురికి నీటిని తీసుకుపోయే 

కాలువలు నాటి బెన్నత్యానికి (పతీకలు. దీన్నిబట్టి సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో 

మంచి (ప్రగతి ఉండేదని తెలుస్తుంది. పట్టణ (పణాళీకరణ వారికి తెలుసు. 

అంతేకాక మున్సిపాలిటీలే కాక స్థానిక పౌరపాలన వ్యవస్థ ఉండేది. మట్టి, 
రాగి, కంచులతో చేసిన ఎన్నో సాధనాలు, ఆయుధాలు, పాత్రలు ఇక్కడ 

లభ్యమయ్యాయి. మట్టి పాత్రలపై అందమైన చితలేఖనాన్ని చిత్రించారు. 

మానవుల, జంతువుల మృత కళేబరాలు, కాల్చిన బంకమట్టితో చేసిన 

బొమ్మలు ఎన్నో దొరికాయి. వీటిలో విసరకర రూపంలో ఉండే టోపీని 

ధరించిన అర్థనగ్న స్త్రీ ఎంతో ముఖ్యమైనది. మాతృ దేవతారాధనకిది 

చిహ్నం కావచ్చు. ఆనాటి కళారూపాల్లో ఎన్నో ముద్రలు లభించాయి. 

వాటిపె బ్రాహ్మనీ ఎద్దులు, ఎనుగులు, గేదెలు, పులుల బొమ్మలు పొందు 

పరచడం జరిగింది. బంగారు నగలు, రకరకాల పూసలు, దంతపు వాచి 

కలు, తలపిన్నులు ఆనాటి పారిశ్రామిక (ప్రగతికి నిదర్శనాలుగా పేర్కొన 

వచ్చు. “బంగారు, వెండి నగలు (ప్రత్యేకంగా నాజూకులో కాని, మెరుగు 

దిద్దడంలో కాని ఈనాటి బంగారు వర్తకుల బాండు వీధి నుంచి లభించిన 

ట్లుందే కాని, 5000 సంవత్సరాల కాలంనాటి చరితకు సంబంధించిన 

పూర్యయుగంలో చేసినట్లు లేవు' అని జాన్ మార్తల్ చెప్పారు. అన్నిటి 
కన్నా ముఖ్యమైన విషయమేమంటే, సింధూ నాగరికత కాలంలో (ప్రజలు 

ప్రత్తిని పండించి, నేత పరిశ్రమను అభివృద్ధి పరచారు. శతాబ్దాల తరవాత 
కూడ వాటి బాన్నత్యం ఇతర దేశాల్లో తెలియక పోవడం గమనించవచ్చు. 

సింధు నాగరకత ముదలు మెసాపాబేమియా, అరేబియా, పశ్చిమ ఆసియా 

రాజ్యాల్లో కన్పించడం. ఆ దేశాలకు భారతదేశంతో ఉన్న వర్తక, సాంస్కృ 
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తిక సంబంధాలను చాటుతున్నాయి. 

మొహంజోదారో, హరప్పాల్లో లభ్యమైన ఆనాటి వర్దచిత్రాలు ఇంకా, 

మాసిపోలేదు. సింధు నాగరికతకు చెందిన (ప్రజల బౌద్ధిక, ఆధ్యాత్మిక 

జీవితాల గురించి మనకింకా తెలియదు. మనకు లభ్యమైన సమాచారా 

న్నిబట్టి వారి మత నమ్మకాలు, ఆచరణలు హిందూ మతంలో ప్రతిబింబి 

స్తున్నాయని చెప్పవచ్చు. ముటవలపైనున్న బొమ్మలను బట్టి వారు శక్తిని, 

లేదా మాతృ దేవతను పూజించేవారని, మేకలు మొదలైన జంతువులను 

దేవతకు బలి ఇచ్చేవారనే విషయం విశదమవుతుంది. వీరి మూలంగానే 

ఈ సాం(పదాయాలు హిందువులకు లభ్య మైనాయి. కొన్ని ముదదలు శివు 

నికి సంబంధించినవిగా ఉన్నాయి. ఒక దానిలో మూడు ముఖాలతోను, 

కొమ్ములతో ఉన్న తలపాగాను ధరించినట్లుగా మనం గుర్తించవచ్చు. కాల 
[క్రమేణా దాన్నే హిందువులు (తిశూలంగా మార్చివేశారు. జంతువులను, 

నదులను, రావి చెట్లను పూజించేవారు. జంతువుల్లో ఎద్దు, గేదె, పులి, 

ఏనుగు చాల పవిత్రమైనవి. హిందువుల పురాణగాథల్లో శివుడి వాహనం 

నంది అయింది. స్వస్థికః చక్రం సూర్యుని చిహ్నాలు ఆ కాలానికి చెంది 

నవే. దయ్యాలమీద, తంత్రంమిద నమ్మకం యజుర్వేదంలోను, అధర్వణ 

వేదంలోను ఉన్నట్లు కొందరు పండితులు తెలియచేశారు. వారు సింధు 

నాగరికత సాంప్రదాయాల ప్రభావం ఉన్న బుగ్వేదం జోలికి పోలేదు, 

ఈ నాగరికత నిర్మాతలెవరన్న అభిపాయంపె విభేదాలున్నాయి. 

కొంతమంది వీరిని వలస వచ్చిన ఆర్యులని లేక సుమేరియనులనీ, మరి 

కొందరు (ద్రావిడులని పేర్కొంటున్నారు. చాల మంది మేధావులు ప్రాచిన 

ఆస్ట్రిక్ జాతికి, అంటే మధ్యదరా సముదపాంతం నుంచి వచ్చిన జాతుల 

మిశమంగా భావిస్తున్నారు. పట్టణ నాగరికత దశకు చేరక ముందు వీరు 

శతాబ్దాలుగా భారతదేశ వాసులనీ, సుమేరియన్లలతో వీరికి కొన్ని పోలిక 

లున్నాయని, అయినా వీరు భారతీయులే అని చెప్పవచ్చు. ఇంకా లోతుకు 

పోయి పరిశీలిస్తే, సింధు నాగరికత లక్షణాలే తరువాత భారతదేశ నాగరి 

కతలో ముఖ్య లక్షణాలు అయినాయనే విషయం విశదమవుతుంది. 

సింధూ లోయ నాగరికత చిట్టచివరి దశలో, అది పూర్తిగా (ద్రావిడ 

నాగరకతతో మిళితమైందన్న సత్యానికి గట్టి నిదర్శనాలు ఇప్పటికీ కనిపి 

స్తాయి. ఒక దానిపై ఇంకో దానికి పరస్పరం గాఢమైన (ప్రభావం ఉంది. 
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(దావిడులు భారత జాతీయ సంస్కృతికి దోహదం చేశారనే విషయం దీని 

వల్ల తెలుస్తుంది. ఆనాటి సింధూ నాగరికత నేటి భారతదేశ సంస్కృతిపై 

ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపలేక పోయినా, ద్రావిడ సంస్కృతి మూలంగా 

పరోక్ష (ప్రభావాన్ని చూపగలిగింది. 



3. ద్రవిడ సంస్కృతి, ఆర్యుల వైదిక 

సంస్కృతి - రెండు ప్రవాహాలు 

(క్రీపూ. 2000 - 1000) 

సుమారుగా క్రీ.పూ. 2000 సంవత్సరాల (క్రితం, భారతదేశపు వాయవ్య 

(పాంతాన్ని కొల్లగొట్టిన దండయాత్రకారులు, సింధూలోయ నాగరకతను 

ధ్యంసం చేసినపుడు, దక్షిణ భారతదేశంలో తమిళుల సంస్కృతి అభి 

వృద్ధిలో ఉండేది. పురావస్తు శాస్త్రజ్ఞులు, సింధూ నాగరకతకు, తమిళ 

సంస్కృతికి ఎంతో కాలంగా వ్యాపార సంబంధమైన, సాంస్కృతిక సంబం 

ధమైన సంబంధాలు ఉండేవని తెలిపారు. మొహంజదారో, హరప్పాల్లో 

లభ్య మైన అస్తికల శాలలు, కుండపెంకులు దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా 

దొరికాయని వారు తెలియజేశారు. సింధూ నది పారివాహక (ప్రాంతంలోని 

తవ్వకాల్లో లభ్యమైన గవ్వలు, ముత్యాలు దక్షిణ భారతదేశానికి చెంది 

నవే. బెలూచీస్థాన్లో మాట్లాడే “బాహుణ” భాషలో సుమారు యాభై 
శాతం (ద్రావిడ పదాలున్నాయి. చారిత్రక పూర్వ దశలో దక్షిణ భారతదేశా 

నికి ఉన్న సాంస్కృతిక సంబంధాన్ని తెలిపేందుకు ఇది మంచి సూచన. 

నిజానికి ఈ స్థితి సంధూల్తెయు నాగరికత వికాసానికి ముందున్న కాలా 

నికి చెందింది. అంటే క్రీపూ. 2000 సంవత్సరాల నాటిది. అప్పటికే 

[ద్రవిడ సంస్కృతి అత్యున్నత దశలో ఉండి ఉండాలి. లేకుంటే అభివృద్ధి 

చెందిన పట్టణ నాగరకత అంతలోతైన, గాఢమైన ప్రభావాన్ని చూపి 

ఉండదు. 

సం(ప్రదాయాన్ననుసరించి, ప్రాచీన తమిళ వాజ్మయాన్ని, క్రీ.పూ. 

2500 సంవత్సరాల నాటిదిగా భావించవచ్చు. క్రీపూ. 1000 సంవత్సరా 
లకు ముందే, దక్షిణ భారతంలో మూడు సంఘాలుండేవన్న విషయంలో 

రూఢియెన సాక్ష్యముంది. అఎ ప్రాచిన మధుర, కాపడాపురం, ఆధునిక 
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మధురై, ప్రధమ వైయాకరణుడైన అగస్త్యుడు, “ఆగాతియం” అనే (గంధాన్ని 
రాశాడు. మొదట సంఘంలో (ప్రముఖుడైన వ్యక్తి ఇతడు. ఇతను ఆర్య 

మత (ప్రచారకుడని, ఉత్తరాన్నుండి, దక్షిణ హిందూస్థానానికి వచ్చి వైదిక 

మతాన్ని బోధించాడనీ ఇతిహాసంలో ఉంది. ఇతని పన్నెండు మంది శిష్యులు, 

వ్యాకరణం, సారస్యతం, సంగీతం, నాట్యశాస్తాంల్లో అనేక సిద్ధాంత గ్రంధాలు 

రాశారు. వాటిలో “తొల్కప్పియమ్” క్రీపూ. 1000 సంవత్సరాలనాడు 
రాసింది. అదింకా వ్యవహారికంలో ఉంది. అది తమిళ వ్యాకరణానికి సంబం 

ధించిన (గ్రంథం. ప్రాచీన (దావిడుల సాంస్కృతిక జీవనాన్ని గూర్చి విలు 

వైన విషయాలను తెలియజేస్తుంది. 

ప్రస్తుత [ద్రవిడ సంస్కృతికి నిలయమైన దక్షిణ భారతదేశం, చారి 
[తక పూర్యయుగంలో, ద్వీపకల్పం వరకు దక్షిణాన వ్యాప్తిచెందింది. 

కాలానుగుణంగా అనేక త్మీవమైన తుపానుల్లో, నీటి ప్రవాహంలో ఎంతో 

భాగం కలిసిపోయింది. ఒక (ద్రావిడ సమాజంలో మాతృస్వామిక విధానం 

అమల్లో ఉండేది. మామూలుగా, (దావిడ సమాజంలో తల్లి (ప్రతిపత్తి చాలా. 

ఎక్కువ. కరుడుగట్టిన కులవ్యవస్థ అమల్లో లేదు. తర్వాత కాలంలో ఈ 
వ్యవస్థ ఎన్నో వర్గాలు, జన్మనుబట్టి, వృత్తిని బట్టి అభివృద్ధి చెందింది. 

ఆనాడు అమల్లో వున్న మత విధానం మాతృ దేవతా విధానం. వృక్షాలు, 

రాక్షసులు, దయ్యాలు, పాములు మొదలైనవాటిని పూజించేవారు. 

(దావిడ నాగరికత విశిష్టమైంది. వ్యవసాయ, సాంకేతిక రంగాల్లో వారు 

(పగలిన సాధించారు. నదుల ఆనకట్టలు కట్టారు. నగథాల చుట్టూ కంచు 

కాలను నిర్మించారు. పరి(శమలు బాగా అభివృద్ధి చెందాయి. ముఖ్యంగా 

చేనేత పరిశ్రమ, ఉన్ని పరిశ్రమ, అద్దకం, బంగారు నగలు, నగల్లో విలు 
వైన రాళ్లను తాపితం చెయ్యడంలో అందెవేసిన చెయ్యి వీరిది. తూర్పు, 

పశ్చిమ ఆసియా రాజ్యాలతో భూమార్గాల ద్యారా, సము[ద మార్గాల 

ద్వారా వ్యాపారం చేశారు. క్రీపూ. 2000 సంవత్సరాల నాటికే దక్షిణ భార 

తదేశానికి, ఈజిస్టుతో సాంస్కృతిక సంబంధం ఉన్నట్లు సాక్ష్యం ఉంది. 

(దాఐఎడులకు వాళ్ల లిపి, సంఖ్యా ఎధానం, క్యాలెండరు ఉన్నాయి. విజ్ఞాన 

శాస్త్రంలో, సారస్యతంలో వాళ్ల కృషిని ఆ కాలంలోని మూడు అకాడమీ 

లను బట్టి నిర్ణయించవచ్చు. అప్పటికి [ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఆ సంస్థలను 

గూర్చిన భావన కూడా లేదు. 
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(క్రీ.పూ. దాదాపు 1500 సంవత్సరములో [ద్రావిడ సంస్కృతి అవిచ్చి 

న్నంగా దక్షిణ భారతదేశంలో ఆభివృద్ధి చెందుతుంటే, ఉత్తరాన వాయవ్య 

దిశలో ఉన్న సింధూ నాగరకతకు క్షీణ దశ ప్రాప్తించింది. ఆర్యులు వలస 

వచ్చి, ప్రబల శక్తితో నూతన సంస్కృతికి అంకురార్పణ చేశారు. ఆర్యుల 

జన్మ స్థలాన్ని గూర్చి ఎన్నో భేదాభిప్రాయాలున్నాయి. పూర్వం వాళ్లు 

మధ్య ఆసియాలో నివసించే వారనే అభిప్రాయం ఉంది. తర్వాత జరిగిన 

పరిశోధనల్లో, చరితకారులు వాళ్లు స్కాండినేవియాకు చెందిన వారనీ, 

మరి కొందరు ఆసియా - రష్యాకు ఉరల కొండల తూరు భాగానికి 

చెందిన వారనీ తెల్పుతున్నారు. వారు వాయువ్య దిశనుంచి భారతదే 

శంలో (ప్రవేశించారనే మాట స్పష్టం. దేవతలను గూర్చిన వారి క్లోకాలు 

బహుశా భారతదేశానికి వచ్చిన తర్వాత (వాసినవనుకోవచ్చు. అవి బుగ్వే 

దంలో ఉన్నాయి. బుగ్వేదం హిందువుల మత (గంధం మాతమే కాదు, 

భారతదేశ చరిత్రకు మొట్టమొదటి ఆధార పతం కూడా. చాలామంది చరి 

[తకారులు బుగ్వేదంలోని శ్లోకాలను క్రీపూ. 1500-1000 మధ్యకాలంలో 

రాశారంటారు. ఐదువందల సంవత్సరాలకు చెందిన ఆర్యుల సాంస్కృ 

తిక జీవితంపై బుగ్వేద (పభావం ఎంతో వుంది. ఆ కాలంనాటి ఆధార 

(గంధం అదే. ఆ కాలాన్ని వేదకాల సంస్కృతిగా పరిగణించవచ్చు. 

ఈ సంస్కృతికి కేందదం, అప్పటి తూర్పు పంజాబ్లోని సట్లెజ్, 

యమునా నదుల మధ్యనున్న (ప్రదేశం. ఈ సంస్కృతి తూర్పున యమున, 

గంగా నదుల మధ్యనున్న డెల్టా ప్రాంతాలకు పాకింది. ఆర్యులు అప్పటికి 

పూర్తిగా ఆటవిక తెగలను వశం చేసుకోలేదు. వాళ్ళను దాస్యులని పిలిచే 

వారు. వాళ్లతో ఎడతెగని యుద్ధాలు చేసేవారు. ఆర్యులు ఆటవిక సంచార 

జీవిత సంస్కృతిని తెచ్చారు. అయితే, వాళ మత భావాలు, ఆచరణలు, 

యుద్ధ కళ, వాటితోపాటు కవిత్వం బాగా అభివృద్ధి చెందింది. భారతదే 

శంలో రెతుల్లాగే వాళ్లు స్థిర నివాసాన్ని ఎర్చరచుకొన్నారు. అనేక తెగలు 

చిన్న చిన్న (గ్రామీణ (ప్రజాన్వామ్యాలను నెలకొల్పుకున్నారు. 

తెగల అధికారులు (పాతినిధ్య వ్యవస్థలను ఎర్ప్చరచుకొన్నారు. వాటినే 

సభలు, సమితులంటారు. వాటిపై ఆనాటి రాజులకు ఆధిపత్యం ఉండేది. 

రాజరికం వంశపారంపర్యం. యుద్ధంలో మైన్యం పె ఆధిపత్యాన్ని చెలా 

యించడమే అతని ముఖ్య కర్తవ్యం. సర్వ మెన్యాధికారి అతనికి సహా 
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యంగా ఉండేవాడు. ఆ తర్వాత పురోహితుడు చాలా ముఖ్యమైన పాత 
వహించే వాడు. యజ్ఞయాగాదులను నిర్వహించడం, అప్పుడప్పుడు మంత్రా 

లుచ్చరించి, ఎన్నో వ్యాధుల నివారణ కూడా పురోహితుడు చేసేవాడు. 

మొదట ఆర్య సంఘంలో రెండు వర్గాలుండేవి. రాజులు, మామూలు 

(ప్రజలు, వంశపారంపర్య మైన కులాలుండేవి కాదు. భారతదేశంలో శాంతి 

యుత వాతావరణం నెలకొన్న తర్వాత, యుద్ధాలు ముగిశాక, వ్యవసాయ 

జీవితం ఆర్యులను మచ్చిక చేసింది. వారు ఆటవిక తెగలతో యుద్ధం విర 

మించారు. వాళ్లను, ఆర్యులు సాంఘిక విధానంలో కలుపుకోవాలనుకు 

న్నారు. వారి రక్తం, దాస్యులతో కలసిపోతుందేమోనన్న దురాభిమానంతో 

జాగత్తలు తీసుకొన్నారు. అందువల్ల దాస్యులనే వారు ప్రత్యేక కులంగా 

శూదులనే పేరుతో ఏర్పడ్డారు. సమాజంలో ఇది చివరి వర్గం. ఆర్యులకు 

వాళ్లతో వివాహ సంబంధాలు లేవు. తర్వాత సాంఘిక వ్యత్యాసాలు ఎక్కు 

వగా (ప్రకటితాలై దృఢతరమయ్యాయి. ఆర్యుల్లో కూడా యుద్ధం చేసేవారు 

క్షత్రియులు. బ్రాహ్మణులు, పురోహితులు, వైశ్యులు, రైతులు, వ్యాపార 

స్తులు (ప్రత్యేక కులాలుగా తయారైనారు. వారి మధ్య వైవాహిక సంబం 

ధాలు లేవు. ఈ సాంఘిక విభజనకు మతానుమతి ఇవ్యడం జరిగింది. 

బుగ్వేదం నుండి ఒక శ్లోకాన్ని తీసికొని, (అహ్మముఖం నుంచి - బాహ్మ 

ణులు, చేతులనుండి క్ష (త్రియులు, తొడలనుండి వైశ్యులు, కాళ్లనుండి 

శూద్రులు జన్మించారనే అర్థాన్ని చెప్పారు. 

సమాజంలో మౌలిక విభాగం కుటుంబం. పితృన్వామిక ఎధానం 

అమల్లో ఉండేది. కుటుంబానికి పెద్ద తండి. వారసత్వానికి అధిపతి అతడే. 

తండ్రి నుంచి కొడుకుకు ఈ వారసత్వం సం(క్రమించింది. తల్లికి కుటుం 

బంలో గౌరవస్థానం ఉన్నా, తండడ్రికన్నా తక్కువ స్థానంలో ఉండేది. వివాహ 

విషయంలో ఏక పత్నీ విధానం అమల్లో ఉండేది. 

_ ఆర్యులు వ్యవసాయాన్ని ప్రధానంగా చేపట్టినా, వాళ్ల ఆర్థిక విధానంలో, 
పశుపాలన అంతకంటే ముఖ్య మైన స్థానంలో ఉండేది. భూమిని సాగుచే 

యడం కంటే పశుపాలనకే ఎక్కువ (ప్రాధాన్యత. పశువుల ధరలు ఎక్కువ. 

అవి విలువైనవి ఇంకా వినిమయ మాధ్యమంగా వాడేవారు. వాటి మాంసాన్ని 

(ప్రజలు తినేవారు. గొ(రెలను, మేకలను పెంచేవారు. యుద్దాల్లో రధాలను 

తోలడానికి గురాలను ఉపయోగించేవారు. మట్టితో గృహనిర్మాణం చేసే 
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వారు. కంచుపాతలను, ఆయుధాలను తయారుచేసే కళ అభివృద్ధిలో 

ఉండేది. దారం వడకటం, చేనేత, అద్దకం, వడంగి, బంగారు నగల 

వ్యాపారం అమల్లో ఉండేది. 

సంగీత, నృత్యాలు ఆదరణలో ఉండేవి. అయితే చాలా ముఖ్య మైన 

వినోదం జూదం. (ప్రజలు మత్తుపానీయాలను ఎక్కువగా తాగేవారు. సామ 

వేదంలో మత (పాధాన్యం లభించిన సోమరసాన్ని ఎక్కువగా సేవించేవారు. 

అయినప్పటికీ ఆర్యులు భౌతిక సంబంధమైన నాగరకతను ఎక్కువ 

స్థాయిలో సాధించలేదు. పట్టణాలు నిర్మించడం వీళ్లకు తెలియదు. ఇతర 

(పాచిన (ప్రజలందరికన్నా మత చైతన్యం వీరికి ఎక్కువగా ఉండేది. దేవా 

లయాలను నిర్మించలేదు. విగహాలను కొలవలేదు. వాళ్ళ భక్తి, ఆగ్నిహో 

(తాల్లో, ఆగ్నిని కొలవడంలో, దేవుళ్లను గురించి పాటలు పాడ్డంలో, అన్నం 

పాలు సోమరసాన్ని వారికి అర్పించడంలో, జంతు బలుల నివ్యడంలో 

యిమిడి ఉండేది. పొరహితులు ఈ విధానంలో వాళ్లకు మార్గదర్శకులు. 

వీరు భారతదేశానికి రాక పూర్వం, (ప్రకృతిని ఆరాధిసూ ఉండేవారు. వాళ్ల 

ప్రధాన దేవతలు ఇంద్రుడు, వరుణుడు, మిత్రుడు, సూర్యుడు, సవిత, 
పుష్పన, వఐష్ట్ణు, ఉష, ఆర్తి, వాయువు, అగ్ని. సోమవృక్షం పవిత్రమెంది. 

సోమపానీయం వారికి ఉల్లాసాన్నిచ్చేది. దాన్ని ఆధ్యాత్మికానందానికి పర 
మావధిగా భావించేవారు. 

భారతదేశానికి వచ్చిన తర్వాత కూడ ఈ దేవుళ్లనే ఆరాధించేవారు. దేశ 

వాతావరణంలో ఎకత్య విధానం ఉండడంతో, వాస్తవానికి, భిన్నత్యంలో 

ఎక రూపతను సాధించాలన్న ధ్యేయం స్పష్టమైంది. కనిపించే (ప్రపంచ 

(పకృతిని దాటి పకృతి దేవతను ఆరాధించే వారు. బుగ్వేద శ్లోకంలో ఈ 

[కింది విధంగాఉంది: 

(ప్రపంచమంతా వెదికి చూచినా నీరు తప్ప ఇంకేమీ లేదు. 

నీటిలోనే అగ్ని ఉంది, 

అదే దేవుళ్ళందరి ఆత్మగా మిణుకు, మిణుకు మంటుంది. 

మనం భక్తిని సమరించేది ఎవరికి, 

ఎవరు తమ అత్యున్నత శక్తితో, 

నిటిని మధించి శక్తిని సృజించారో, 
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వాళ్లకే మనం అరిస్తాం, భక్తిని (ప్రకటిస్తాం, 

భూమ్యాకాశాల సృష్టికర్త అతడే, 

పరవశత్వాన్నిచ్చే శక్తివంతమైన సముదాన్ని సృజించిందతడే, 

అతని ఆగ్రహం మనపై చూపకుండా పూజిస్తాం, 

అతనికే మనం అర్చిస్తాం, భక్తిని ప్రకటిస్తాం, 

విశ్వ (ప్రపంచాధినేతా! 

నీవుకాక మరెవ్వరు సృజిసారీ విశ్వాన్ని 

మా ఆరాధనలు గైకొని మా లక్ష్యాలను (ప్రసాదించు 

మాకు భోగ భాగ్యాలను, సుఖ సంతోషాలను ప్రసాదించు. 

ఆ రోజుల్లో దక్షిణ భారతదేశంలోని [ద్రవిడ సంస్కృతి, వాయువ్య 

. 'భారతదేశంలోని ఆర్యుల వైదిక సంస్కృతి, రెండూ విడివిడిగా ప్రవహిం 

చాయి. వాటి రెండింటి కలయికయే భారత దేశంలో ప్రధమ భారతదేశ 

జాతీయ సంస్కృతి ఆవిర్భావానికి నాంది పలికింది. 



4. ప్రథమ సంగమం: వేదకాలంనాటి 

హిందూ సంస్కృతి 

(|కీ.పూ.1000 - 600) 

తర్వాతి నాలుగు శతాబ్దాల్లో నిరాడంబరమైన వైదిక సంస్కృతి అత్యు 

న్నత దశను చేరుకొంది. మౌలికమైన మార్పు ఏమంటే, ఒక వైపు బుగ్వేద 

కాలం నుంచి ఊగిసలాటంలో నుండిన ఎకత్య భావన ఆర్యుల తాత్విక 

చింతనల్లో లోతుకు పాతుకు పోయింది. మరోవైపు ద్రావిడుల నుంచి తీసు 
కొన్న (ప్రాచిన భారతీయ సాంప్రదాయం, మతంలో ఒక భాగం అయింది. 

నూతనమైన ఈ మతం వైదిక హిందూ మతంగా భాసిల్లింది. నూతన 
సంస్కృతికి ఇదే పునాది. దీన్నే వైదిక హిందూ సంస్కృతిగా పేర్కొన 

వచ్చు. ఈ నాలుగు వందల సంవత్సరాల కాలంలో మనకు, యజుర్, 
అధర్వణ, సామ వేదాలు మరికొన్ని సారస్యతాంశాలు వచ్చాయి. నాలుగు 

వేదాలు, వేదాంగాలు, (బ్రాహ్మణాలు, వాటి అనుబంధాలైన అరణ్యకాలు, 

ఉపనిషత్తులు హిందువుల మత ([గంథాలైనాయి. వైదిక కాలాన్ని గూర్చి, 

వైదిక హిందూ సంస్కృతిని గూర్చి తెలుసుకోడానికి చరిత్రకారులకు ఇవే 

(పధానమైన (గంథాలెనాయి. 

సాం(పదాయానుసారం, ఈ కాలంలో మహాభారత యుద్ధం జరిగింది. 

అప్పటి భారత రాజ్యాల్లోని రెండిటి మధ్య, అంటే పక్కపక్కల నుండే 

రెండు ఆర్య తెగల మధ్య యుద్ధం జరిగింది. వారే కురు, పాండవులు. ఇది 

వేదాల్లో పేర్కోలేదు. అక్కడ కూడ పేర్కొన్న విషయాలను బట్టి క్రీపూ. 

900 ప్రాంతంలో (బ్రహ్మాండమైన విపత్తు సంభవించిందనీ, దాని మూలంగా 

ఆర్యుల రాజకీయ, సాంస్కృతిక కేందాలను తూర్పు పంజాబ్ నుంచి 

హస్తినాపురానికి తరలించడం జరిగిందనే విషయం తేలుతున్నది. హస్తినా 
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పురమే గంగానదీ డెల్టా ప్రాంతంలోని కౌరవుల రాజధాని. తర్వాత, ఆర్యులు 

ఇంకా తూర్పు ప్రాంతాలకు వెళ్లి కోసల (0,1). కాశీ (Banaras), వత్స 

(అలహాబాద్ సామీప్యంలో), విదీశ, మగధ (బీహార్)లలో రాజ్యాలను ఏర్ప 

రచుకొన్నారు. అదే విధంగా దక్షిణాదికి కూడా రాసాగారు. అల్లే అయోధ్య 

రాజపుటత్రుడైన శ్రీరామచందుడు, [దావిడుల సహాయంతో లంకాధిపతిని 

జయించాడు. ఇదే రామాయణంలోని కధాంశం. అగస్త్య పురాణంలోని చిట్ట 

చివరి అధ్యాయంలో, ఆర్యులు, ద్రావిడుల్లో తమ మతాన్ని ఎ రకంగా 

(ప్రచారం చేశారనే విషయం స్పష్టంగా తెలుస్తున్నది. 

ఇటీవలి సిద్ధాంతాల్లో రామాయణాన్ని భారతం కంటే ముందే రాశా 

రనీ, ఇంకో సిద్ధాంతంలో రామాయణంలో జరిగిన యుద్ధం ఆర్యులకు, 

[దావిడులకు మధ్య జరిగింది కాదని, కేవలం రెండు ఆర్య జాతుల మధ్య 

జరిగిందని; లంక అంటే శ్రీలంక కాదు మధ్యప్రదేశ్లోని లంక అనే పట్ట 

ణమని రకరకాల సిద్ధాంతాలు బయలుదేరినా, వాటిని ఇదమిద్ధంగా నిగ్గు 

తేల్చలేదు. 

ఈ కాలంలో, రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో భౌతిక నాగరకతలో ఎంతో 

అభివృద్ధి జరిగింది. ప్రాచిన తెగల కాలంనాటి (ప్రజాస్వామ్యం కన్నా 

భిన్నమైన రాజరిక వ్యవస్థ ఏర్పడింది. రాజే సార్యభౌమాధికారి. అతడు 

నిరంకుశుడు కాడు. బాహ్మణుల సలహాలు, (ప్రాచిన సాంప్రదాయాలు, 

(పజాభిప్రాయాన్ననుసరించి రాజ్యం ఎలేవారు, రాజుల రాజధానులే నగ 

రాలైనాయి. అవే రాజకీయ కేంద్రాలు. అందువల్ల (గామాల కంటే పట్టణా 

లకు ప్రాముఖ్యం పెరిగింది. సభ, సమితులు వాటి ప్రాముఖ్యాన్ని కలన 

యాయి. ప్రభు వర్గం వారు ఆస్థానం చుట్టూ తిరుగుతూ, ఉన్నత పదవుల్లో 
నియమితులయ్యేవారు. రాజ్య పట్టాభిషేకం, ఇతరత్రా యజ్ఞ యాగాదులు 

జరిగేవి. వీటిలో అశ్య మేధ యాగం (పధానమైంది. మిగిలిన రాజులందరు 

చక్రవర్తి సార్యభౌమాధికారానికి తల వంచేవారు. తనకంటే ధీటైన చక్ర 
వర్తి లేడనిపించుకోడానికి ఈ (క్రతువు నాచరించేవారు. దేవుడికి అంకితం 

ఇవ్వడానికి ఒక అశ్వాన్ని వదిలి పెట్టేవాళ్ళు. దాని వెనక రాజు మైన్యం 

తరలి వెళ్లేది. రాజులు, (ప్రభువులు ఎవరి రాజ్యంలో అశ్వం అడుగు 

పెడ్తుందో, ఆ రాజు ఈతని సార్వభౌమత్వాన్ని అంగీకరించాలి. లేకుంటే 

యుద్ధానికి సంసిద్దులవాలి. ఒక సంవత్సర కాలం తరువాత ఆ అశ్వం 
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రాజధానిలో అడుగుపెడుతుంది. అశ్వమేధ యాగం ఎంతో వెభవంగా 

చేసి, అశ్యాన్ని బలి ఇస్తారు. 

ఆర్యుల భౌతిక పరిస్థితులను చూస్తే, వారు తగరం, జింకును వాడే 

వారు. ఈ యుగాంతంలో అన్ని లోహాల్లోను మిక్కిలి ఉపయోగకరమైన 

ఇనుమును వాడ్డం (ప్రారంభించారు. ఏనుగును మచ్చిక చేసి, వ్యాపార 

వస్తువులను చేరవేయడానికి రవాణా సాధనంగా వాడుకున్నారు. వ్యవ 

సాయం అభివృద్ధి చెందింది. పొలాలకు ఎరువులు వేసి, నీటి పారుదల 

సౌకర్యాలతో వ్యవసాయం చేసేవారు. బంగారు, కంచు, ఇనుము లోహా 

లకు సంబంధించిన వృత్తులు, బుట్టలల్లడం, తాళ్లు పేనడం, నేత నేయడం, 

రంగులు వెయ్యడం; వడంగి, కుమ్మరి వృత్తులు బాగా అభివృద్ధి చెందాయి. 

తాడుపె నడిచేవారు, గారడీలు, సోది చెప్పేవారు, పిల్లనగోవి ఊదేవారు, 

నృత్యకారులు నాట్యం చేసేవారు కూడా ఆభివృద్ధి చెందారు. వాణిజ్యం 

అభివృద్దిలో ఉండేది. ఆంతరంగిక వ్యాపారమేగాక, మెసపబేమియాలో 
కూడా వాణిజ్యం నిరాఘాటంగా సాగేది. సింధు లోయ నాగరికత కాలానం 

తరం విచ్చిన్నం చెందిన వ్యాపారం తిరిగి ప్రారంభమైంది. వేద సారస్వ 

తంలో లోహ నాణ్యాలను గూర్చి పేర్కొనలేదు. 

మతం, ఉపనిషత్తుల్లో కన్పించే తాత్వికచింతన ఈ కాలంలో అభి 

వృద్ధిలో ఉండేది. వేదకాల సారస్యతాన్ని (బాహ్మణులు తము “జ్ఞాపక 

శక్తితో నేర్చుకొని తర్వాత తరాలకు మౌఖికంగా అందజేశారు. రాయడమ 

నేది ఉన్నట్లు ఎక్కడా సాక్ష్యాధారాలు లేవు. మెసపలేమియాతో వర్తకం 

చేసినందువల్ల మనకు లిప్ సంక్రమించింది. ఈ లిపిని మన శబ్దాలకు 

అనుగుణంగా మార్చుకొన్నాం. మౌర్యుల కాలానికి అది (బ్రాహ్మ లిపెగా 

రూపొందింది. మతం రెండు రకాలుగా అభివృద్ధి చెందింది. ఒకబటేమంలే, 

కర్మకాండలు, భక్తి తత్పరత, వీటి మూలంగా భౌతిక సంక్షేమం, ఆధ్యా 

త్మికంగా నిర్వాణం చేకూరడానికి ఏర్పడ్డాయి. రెండో మార్గంలో, సన్యా 

సత్యం, తపస్సు. సత్యాన్వేషణకు సాధనాలుగా వాడటం జరిగింది. దీని 

లోనే ఎంతో ఆలోచనా తత్పరత కొనసాగేది. 
మొదటి మార్గంలో ఆర్యులు యజ్ఞయాగాదులు చేసుకొంటూ, పూజా 

పునస్కారాలు ఆచరించే వారు. అనార్యులు దేవునిపై భక్తి (ప్రపత్తులు 

చూపేవారు. ఈ రెండూ విధానాలు కలిసే నేటి యజ్ఞసంబంధమైన పూజా. 
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విధానంగా తయారెంది. మత కర్మకాండలు, పూజా పునస్కారాలు భార 

తీయుల జీవితంలో చాలా పధానమైనాయి. కర్మకాండలు, వేదాలపై 

వ్యాఖ్యానాలైన (బాహ్మణికాల్లోను, అరణ్యకాల్లోను ద్యోతకమౌతున్నాయి. 

ఇంకో (ప్రధానమైన అంశమేమంటే, (పాచీన ఆర్య దేవతలు తమ (పాము 

ఖ్యాన్ని పోగొట్టుకొన్నారు. ఆర్యుల, అనార్యుల సం(క్రమణతో కొత్త దేవుళ్ళు 

ఏర్పడి పూజలందుకున్నారు. వీరిలో ముఖ్యులు మహాదేవుడు, విష్ణుమూర్తి. 
మహాదేవునిలో, ఆర్య దేవుడైన రుద్రుని, సింధు నాగరకత కాలంనాటి 

శివుని, దక్షిణ భారతీయ దైవమైన పశుపతి లక్షణాలు మిళితమై ఉన్నాయి. 

విష్ణుమూర్తి ఆర్యుల సూర్యదేవుడి భావనలోంచి వచ్చినప్పటికీ, సృష్టి, 

స్థితి, లయ లనేవి మాతం భారతీయుల భావనయే. చిల్లర దేవుళ్లలో నాగ 

రాజు, ఇంకా కొంత మంది దేవుళ్లు సర్వ దేవతాలయంలో ఉండేవారు. 

రెండో మార్గంలో, ఆర్యులు భారతీయ పరిసరాల ననుసరించి తపస్సు 

చెయ్యడమనే ప్రక్రియ నూతనమైంది. బుగ్వేదకాలం నాటికే ప్రకృతిని ఆరా 

ధించడమనేది ఉన్నప్పటికీ, ఆ చివరి కాలానికి (ప్రకృతి ఆరాధనలో కూడా 

సృష్టికర్త అయిన ఒకే దేవుని ఆరాధించే పద్ధతి వచ్చింది. వేదకాలం నాటి 

హిందూ యుగంలో బుగ్వేదం నుంచి కొన్ని అంశాలను (గహించినా, 

విశ్వాన్ని గూర్చి, భగవంతుడు, మనిషికి సంబంధించిన అనేక విషయాల్లో 

సత్యాన్వేషణ చేసుకుంటూ, ఎకత్వ చింతనకు దారి తీసింది. ఉపనిష 

త్తుల సారాంశం దైవత్యంలో ఎకత్యమే. దేవుని ఆత్మ (పపంచమంతా 

వ్యాపించి ఉంది. ఎఎఐధ దేవుళ్లు నమ్మకంతో ఎన్నో యజ్ఞయాగాదులను 

చేసినప్పటికీ, వారంతా ఒకే దేవుని బహుముఖ రూపాలని భావించే 

వారు. దేవుళ్లను [ప్రపంచానికి సంబంధించిన వివిధ గుణగణాల (ప్రత్యక్ష 

రూపాలుగా భావించడం జరిగింది త్యాగమనేది పరిత్యాగంలోను, ఆత్మ 

త్యాగంలోను (ప్రధానమైంది. ఇది లేనబ్లెతే ఆధ్యాత్మ కాబివృద్ధి జరగదు. 

మూడువేల సంవత్సరాల [క్రితం భారతీయ మేధా సంపత్తి ప్రవచించిన 

భావం ఎకత్వ సిద్ధాంతమే యిది. దీనిపె హెనెల్ కాలం దాకా ఎన్నో మత, 

తాత్విక చింతనలు వాదోపవాదాలు జరిగాయి. తరవాత వచ్చిన వాటిలో 

ఉపనిషత్తుల వంటి సులభమైన స్పష్టమైన, విశ్వసనీయమైన వ్యాఖ్యానం 

మరొకటి లేదు. అందువల్లనే, తెలిసో, తెలియకో ఏకత్వ సిద్ధాంతమే భార 

తీయుల భావ పరంపరలో ఆచరణలో ముఖ్యపాత్ర వహించింది. 
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ఉపనిషత్తుల్లో మౌలికాంశాలున్నాయి. మానవుని మేధస్సులో పుట్టిన 

నెతిక, మత చెతన్యమనేది విటి మూలంగా ఎర్చ్పడ్డదే. మారుతున్న దృగ్గో 

చర (ప్రపంచంలో జీవిత లోతులను చూడ్డం, తనలో తాను ఆలోచించు 

కోడం, లేక బాహ్యంగా ఆలోచించుకోవడమనే సత్యాన్ని గూర్చిన స్పష్టత 

ఏర్పడింది. నా జీవితంలో (ప్రధాన ధ్యేయమేమిటి? నా నడవడిక (పథాన 

లక్ష మేమిటి? అని నిర్ణయించుకోవాలి. మొదటి ప్రశ్నకు బు గ్వేదమిచ్చిన 

సమాధానం సులభతరమైంది, సంక్షిప్త మెంది. మనిషి ఆత్మకు, (బ్రహ్మకు 

సంబంధించిన సత్యాన్ని స్పష్టీకరించింది. హేతుబద్ధంగా ఈ రెండింలేి 

సంబంధాన్ని గూర్చి ఉపనిషత్తులు చర్చించాయి. 

చందోగ్యోపనిషత్తులో, ప్రజాపతి ఇందదుని (ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ, 

ఆత్మను గుర్తించడమెట్లో, ఆ లక్షణాలేమిటో వివరించాడు. తప్పు, వృద్ధాప్యం, 

మరణం, బాధ, ఆకలిదప్పులు లేకుండా ఉండాలంటే, తానేం చెయ్యాలో, 

ఎమి ఆలోచించుకోవాలో అనేది తెలుసుకోగల ఆత్మ ఉండాలి. 

(ప్రజాపతి ఇందుని తెలివి తేటలను పరీక్షించాలని ఆత్మకు, శరీరానికి 

ఉన్న సంబంధమేమిటి? కలలో వచ్చే స్పూర్తి ఎమిటి? నిదలేమిలో ఉండే 

వైతన్యరాహిత్య పరిస్థితి ఎమిటి? ఇంద్రుడు ఈ (పశ్నలకు సమాధానమి 

వ్వనన్నాడు. శరీరం మార్పులకు గురౌతుంటుంది. పె చెప్పిన ఆత్మకు 

సంబంధించిన లక్షణాలేమి ఉండవు. కలలో ఎర్చ్పడే స్పందన, ఆనేక 

మారుతున్న పరిస్థితుల మూలంగా ఎర్పడింది. అందువల్ల అది ఆత్మ 

కానేరదు. నిద లేమి కారణంగా ఎర్చడ్డ అచైతన్య పరిస్థతి, ఆత్మకు అంట 

గట్టే నిషేధాత్మకమైన గుణగణాలే కాని వాస్తవికమైన గుణగణాలు కావు. 

ఆత్మ అనేది సార్యజనినమైన చెతన్యం. (పతి ఒక్కరిలో ఉంటుంది. దానిని 

అంతర్వాణి మూలంగా తెలుసుకోవచ్చు. దీనికి వైజ్ఞానికపరమైన సిద్ధాంత 

సమర్థన అవసరం లేదు. 

(పశ్నలోని రెండో భాగం “బ్రహ్మ అంటే ఏమిటి?” త్రైతీయ ఉపని 

షత్తులో తండి కొడుకుకు జరిగిన సంభాషణలో ఇది తెలుస్తుంది. కొడుకు 

తండ్రిని (బ్రహ్మ స్వభావం తెలియజేయమని కోరతాడు. తండి కింద 

పేర్కొన్న గుణగణాలను వివరిస్తాడు. “దాన్నుంచి సృష్టి జరుగుతుంది. 

మరణం తర్వాత అందరూ అక్కడికే చెరుకుంటారు. అదే బ్రహ్మం.. ఈ 

గుణగణాలున్న విషయాన్ని ఆలోచించమని కొడుక్కు తం(డ్రి చెప్తాడు. 
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మరో మాటలో చెప్పాలంటే తండ్రీ, కొడుకులిద్దరూ శాశ్వతత్త్వాన్ని గూర్చి, 

ఎ మాతం మార్చు చెందడానికి వీలుకాని స్థాయికి చేరుకున్న దాన్ని 

గురించి, వీటి అన్నింటిలోని సత్యాన్ని గురించి అన్వేషించ [ప్రయత్ని 

సారు. కొడుకు పదార్థాన్ని గూర్చి ఆలోచించి, వృక్ష జంతు సంబంధ 

(ప్రపంచంలో సంతృప్తికరమైన జవాబు దొరకదన్నాడు. బ్రహ్మయే ప్రాణం, 

జీవిత సిద్ధాంతం. అది కూడా అతనికి సంతృప్తినివ్వదు. మనిషిలోని చైత 

న్యాన్ని పూర్తిగా జీవితం ఇవ్వలేదు. (గహణశక్తినిచ్చే ఆ పదార్థాన్ని కొడుకు 

బ్రహ్మగా భావించాడు. హేతువాదం, (గ్రహణశక్తికంటే మిన్న. ఎది సత్యం 

అనే అన్వేషణ జరుగుతుంది. ఇదే తాత్వికునికి అవసరమైన భావన. 

అద్భుతశక్తి కలదానికి ఇది సంతృప్తి నివ్యలేదు. స్వచ్చమైన హేతువుగా 

అందులో కూడా అనుకూల, (పతికూలాలుంటాయి. కొడుకును త్రైత్రీయ 

ఉపనిషత్తు ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. సత్యాన్వేషణలో [బ్రహ్మకు 

ఆనందంతో ఉన్న సంబంధాన్ని శోధన చేస్తాడు. మానవ మేధస్సు కను 

కోవాల్సిన తుది సత్యం ఇదే. దీనికి గుణం లేదు. మార్మికుడు అంత 

ర్వాణి మూలంగా తెలుసుకుంటాడే కాని, తత్త్వవేత్త కనుగొనలేడు. దీనికి 
సంబంధించిన తన అనుభవాన్ని ఇతరులకు తెలపాలంటే, పేరులేని ఈ 

అనుభవానికి పేరుపెట్టాలి. వర్ణించవిలుకాని దాన్ని వర్షించాలి. ఉపనిష 

త్తులు ఆనందం అనే పదార్థాన్ని మనకర్థం అయ్యే విధంగా సత్యాన్వేషణ 

కోసం (ప్రయోగించాయి. అంటే ధ్యానంలోనే పూర్తిగా నిమగ్నమవడం. ఈ 

దృష్టితోనే ఆత్మ, బ్రహ్మ అనే పదాలను అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇవే ఉప 

నిషత్తుల సారాంశం. అందులో ఉన్న సూక్తులు “ఆత్మేబహ్మ” లేక “అదే 

ఇది.” అంటే సార్యజనీనమైన జీవియే భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న సత్యం. 

అదే సార్వజనీన చైతన్యం. అదే మానవ మేధస్సుకు అందాల్సింది కూడా. 

ఉపనిషత్తులోని మొదటి మౌలిక ప్రశ్నకు జవాబు ఇదే. ఇప్పుడు రెండో 

ప్రశ్నకు కూడా జవాబు చెప్పవచ్చు. మానవ జీవిత లక్ష్య పరమావధి, మానవ 
నడవడిక పరమావధి ఆత్మను తెలుసుకోడమే. అప్పుడే సార్వజనీనమైన 

జీవాత్మను అర్థం చేసుకోవచ్చు. 

ఆత్మ అంటే అవసరాలు, కోరికల కోసం పరితపించే ఆత్మ కాదు. 

ఆత్మ అంటే నిజమైన మేథస్సు. “ఈ విషయాన్ని తెలుసుకో. శరీరమనే 
రథంలో కూర్చున్న యజమాని ఆత్మ; కారణం నడిపేవాడు. విజ్ఞానం 
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కళ్లెం; ఇంద్రియాలు గుర్రాలు. ఇవన్నీ రథాన్ని నడుపుతాయి. మేథా సంపత్తి 

లేక విజ్ఞానాన్ని ఇంద్రియాలతో జోడిస్తే వచ్చే “ఆనందమే సూక్ష్మబుద్ధి 

గలవాడు తెలుసుకుంటాడు. అవగాహన లేక, ఆలోచించలేక, ఇం|దియ 

సుఖాలను నియంత్రణ చేయలేక పోవడమనేది అటవీ గురాలు రథాన్ని 

నడిపినట్లుంటుంది. తన ఇంద్రియాలను అర్థం చేసుకున్నవాడు సుశిక్షిత 

మైన గురాలు రథాన్ని తోలినట్లుగా అర్థం చేసుకుంటాడు. తెలివిలేని వారు, 

అవివేకులు, విచ్చలవిడితనంగా ఉండేవారు శాశ్వతమైన ఆ అమరత్వాన్ని 

అందుకోలేరు. పునర్జన్మ చక్రంలో చిక్కుకుంటారు. తెలివైనవాళ్ళు, వ్వే 

కవంతులు, మితంగా ఉండేవారు ఇంకో (పపంచం చేరుకుంటారు. వాళ్ళు 

మరల ఈ (ప్రపంచానికి రాలేరు. ఆత్మలో సంపూర్ణతను సాధించాలంటే 

ఆత్మనిగ్రహం ఉండాలి. మితంగా ఉండాలి. హేతుబద్ధమైన నియంత్రణ 

లోనే లైంగిక వాంఛలుండాలి. సత్యాన్వేషణలో మొదటి మార్గమేమంటే 

“కోరికను నిరాకరించడం; ఆత్మ త్యాగం ఉండాలి కాని స్వయం (పేరణం 

(self-indulgence) ఉండకూడదు. ఈ విధంగా మన మనస్సు తుప్పు 

బట్టకుండా, మనభావాలే (పతిబిరబిం చాలి. 

ఉపనిషత్తుల (ప్రకారం (ప్రతి మనిషి జీవితంలో నాలుగు స్థాయిలను 

అనుభవించాలి. వీటిని బట్టి సత్యాన్వేషణ జరుగుతుంది. మొదటిది బ్రహ్మ 

చర్యం, తరువాత గృహస్థాశ్రమం, మూడోది వానప్రస్థం (ఆశ్రమవాస 

జీవితం), నాల్గోది సన్యాసం. జీవిత పయనంలో యాత్రికుడు ఈ నాలుగు 

దశలను అధిగమించాలి. జీవితంలో విజ్ఞానం, ధన సంపద, (పేమ, సేవా 

పరాయణత అన్న విలువలుండాలి. వీటిని అధిగమిం చేటప్పుడు పయ 

నంలో తుట్టతుది గమ్యాన్ని గూర్చి ఆలోచించుకోవాలి. ఈ గమ్యమే మోక్ష 

సాధన. 

ఉపనిషత్తు బోధనలను చూచినల్లెతే, కర్మ సిద్ధాంతానికి, సంసారా 

నికి ప్రాముఖ్యం ఇవ్వడం జరిగింది. నైతిక ప్రపంచం అనుసరించే మౌలిక 

న్యాయం కర్మ సిద్ధాంతమే. మనిషి చేసే ప్రతి పని, మంచిదైనా, చెడ్డ 

దైనా అతని వ్యక్తిత్వం సె (ప్రభావం చూపుతుంది. తెలిసి చేసిన పనులు 

క్రమంగా పెరిగి, తెలియకుండా చేసే అలవాట్లుగా మారతాయి. అవి నడ 

వడికలో భాగమౌతాయి. నడవడికే, పనిని నిర్ణయిస్తోంది. చేసే ఈ పనికి 

పర్యవసాన ఫలితాలుంటాయి. మన మనస్సు విష వలయంలో చిక్కు 
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కుంటుంది. పరిత్యాగం ద్వారా, ఆత్మత్యాగం ద్వారా, పక్కవారికి సేవచె 

య్యడం ద్వారా మనిష్ బెన్నత్యాన్ని సాధించాలి. సార్యజనీన మేధా 

సంపత్తి ఈ [క్రమంలో ఎర్పడుతుంది. అలాంటప్పుడు మనిషి కర్మ సిద్ధాంతం 

నుంచి బయటపడతాడు. కర్మతో పాటు ఆత్మ, నైతిక ధర్మాన్ని కోల్పోడం, 

ఈ రెండూ కలిసినప్పుడు సంసార భావనలో తార్కిక పర్యవసానం 

కన్పిస్తుంది. కర్మ సిద్ధాంతాన్ని అధిగమించలేకపోతే, మరణం తర్వాత 

ఆత్మ మరల తలెత్తుతుంది. అప్పుడు పని ప్రభావం నడవడిక మీద, నడ 

వడిక (పభావం పని మీద ఉండి, మరణం తర్వాత కూడా ఇది కొనసాగు 

తుంది. ఉపనిషత్తులు భావించినట్లు, మనిషి మరణానంతరం జీవితంలో 

చేసిన మంచి చెడ్డలను బట్టి స్యర్లానికో, నరకానికో పోతాడు. కొంతకాలం 

తరవాత పునర్జన్మ నెత్తి ఉన్నతుడుగా గాని, జంతువుగా గానీ, జన్మను 

పొందుతాడు. ఇది గొలుసు కట్టులాగా కొనసాగుతుంది. వ్యక్తి ఈ పరి 

ధులు దాటగలిగి, అనంత లోకంలో సత్యాన్వేషణ చెయ్యగలిగితే ఈ విష 

వలయం నుంచి, అంటే కర్మ, సంసారాల నుంచి తప్పించుకొని మోక్షాన్ని 

సాధిస్తాడు. ఉపనిషత్తులలోని ఎకత్యం వేదాంతం నుంచి వచ్చిందే. ఇది 

వైదిక హిందూ యుగం నుంచి సంప్రాప్తించిన వారసత్వం. అంతేకాక 

నాలుగు దశల్లోని జీవితం, కర్మ, సంసారం ఇవన్నీ హిందువుల మత 

నమ్మ కాల్లో భాగాలే. భారతీయ కవిత్యంలో, సారస్యతంలో ఇఐ కన్చిస్తు 

న్నాయి. 

ఈ కాలంలో ఏర్పడ్డ మత (ప్రభావం, నైతిక ఆలోచన, క్రీపూ. 6వ 
శతాబ్దంలో ఎక్కువగా ఉండేది. (సృజనాత్మక ఆలోచన, నాగరిక (ప్రపం 

చంలో చోటు చేసుకున్నప్పుడు - ముఖ్యంగా చైనా, గ్రీసు దేశాల్లో). ఇవి 

శాస్త్రీయ, సాహిత్య, మత ఉద్యమాలకు దారితీశాయి. ఇది దేశ సాంస్కృ 

తిక సమైక్యతను కలచి వేసింది. కానీ భారతీయ మేధస్సుకు నూతన 
మైన, ఎభీన్న మెన భావాలను అందించింది. 
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సాంస్కృతిక జీవన విధానంలో, అంతకుముందున్న జాతీయ సంస్కృతి 

నిరవధికంగా సాగింది. తర్వాత ఎనిమిది శతాబ్దాల వరకు కొత్త మతాలు, 

తాత్విక చింతనలు బయలుదేరాయి. అవే జైన, బౌద్ధమతాలు. హిందూ 

మతంలోని ఆరు తాత్విక చింతనలు. వీటిని ఇక్కడ పేర్కొనాల్సి ఉంది. 

బౌద్ధ మతం మానవ జీవితంలోనూ, ఆలోచనా విధానాల్లోనూ ఎంతో 

మార్పు తెచ్చింది. హిందూ సంస్కృతికి ఇది వ్యతిరేకి. సాంస్కృతిక 

చరిత్ర దృష్టితో పరిశీలిస్తే, హిందూమతం, జైన, బౌద్ధమతాలు వేటికవే 
తమ ముద్రను భారత సాంస్కృతిక జీవితంపె గాఢంగా ముద్రించాలని 
ప్రయత్నించాయి. చిట్టచివరకు హిండుమతమే విజయాన్ని సాధించింది. 
బౌద్ధమతం దేశ పాలిమేరలే దాటిపోయింది. అయినప్పటికీ, భారతీయుల 

మనస్సులపై, జీవితంపై గట్టి ముదనే వేసింది. 
ఈ కాలాన్ని భారత దేశ చరిత్రలో గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. 

గతించిన కాలాన్ని గూర్చి మన విజ్ఞానం సగం మాత్రమే చారితకం. 

మనకు మిగిలిన ప్రధాన ఆధారం వైదిక వాజయమే. అది మనకు చెదు 

రువుదురుగా సామాజిక, సాంస్కృతిక పరిస్థితులను తెలియజేస్తుంది. 
లభ్యమైన కొద్ది సమాచారం ఆధారంగా, [క్రమానుగతంగా వఏివిధాంశాలను 

పొందుపరిచినప్పటికీ, ఎక్కువ విషయాలు లభ్యం కావటం లేదు. మనం 
చర్చించుకొనే కాలాన్ని బట్టి హిందూ, బౌద్ధ, జైన వాజ్మయాలే కాక, 

(గీకులు రాసిన రచనలున్నాయి. ఆ కాలంలో (గీకులకు మన దేశంతో 

సంబంధం ఉండేది. లభించిన అన్ని ఆధారాల నుంచి విషయాన్ని సేక 

రించి, క్రోడీకరించి వీలైనంత వరకు చారిత్రక విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు. 
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ఆరవ శతాబ్దంలోని మొదటి భాగంలో, కోసల, మగధ, వత్స రాజ్యాలు 

ఆభివృద్ధి చెందాయి. ఆవి నేటి మధ్యప్రదేశ్, బీహార్ రాష్ట్రాల్లో ఉండేవి. 

ఇవి కాక అవంతి (మాళవం) అనే కొత్త రాజ్యం తల ఎత్తింది. వీటిలో 

మగధ రాజ్యం ఎవస్తృతమైంది, ప్రధానమైంది కూడా. ఆ కాలానికే అలగ్జాం 

డర్ భారతదేశంపై దండయాత్ర జరిపాడు (క్రీపూ. 326). మగధ రాజ్యం 

[క్రమేపి చుట్టుపక్కల రాజ్యాలనన్నిటినీ కైవసం చేసుకొని పెద్ద స్మామా 

జ్యంగా మారింది. మౌర్య చ(క్రవర్తు లైన చందగుప్త మౌర్యుడు, ఆయన 

మనుమడు అశోకుని పాలన కాలంలో, దక్షిణ భారత దేశంలో కొద్ది (ప్రదేశం 

తప్ప తక్కిన ప్రాంతమంతా మౌర్య స్మామాజ్యం విస్తరించింది. అశోకుడు 

బౌద్ధమతావలంబి, బౌద్ధమత వ్యాప్తి కోసం ఎంతో కృషి చేశాడు. ఆయన 

పోషణలో, అంతకు మున్నెన్నడు పైకి రాని నూతన సిద్ధాంతం తల 

ఎత్తింది. ఆయన తర్వాత కూడా మగధ రాజధానిగానే ఉండింది. పుష్య 

మిత్రాసంగుడు మౌర్యరాజును (క్రీపూ.183)లో ఓడించి శుంగరాజ్యాన్ని 
ఏర్పరచాడు. ఆ తర్వాత రాజధాని మాళవానికి మారింది. ఆ రాజ్యంలో 

ఎన్నో సామంత రాజ్యాలుండేవి, అవి స్వల్పమైన కప్పం కల్దేవి. ఒక 

దాంతో ఇంకోటి ఎప్పుడూ యుద్ధం చేసుకొనేవి. మౌర్య స్మామాజ్యం 
లాంటి సా[మాజ్యం. మరల ఏర్పడనే లేదు. 

మౌర్య సామ్రాజ్య పతనానంతరం, బాక్టి)యాలో చాలాకాలం చిన్న 

చిన్న రాజ్యాలను పాలిస్తుండిన (గ్రీకులు భారతదేశంపై దండెత్తారు. వారు 

తూర్పు-పశ్చిమ దిశలనుంచి, క్రీపూ. 190 (ప్రాంతంలో, భారతదేశానికి 

వచ్చి, సింధూ-పంజాబ్ (ప్రాంతాలను ఆక్రమించుకొని తూర్పుభాగంలో 

చుట్టుపక్కల రాజ్యాలను జయించారు. మినాండర్ కాలంలో వారు పాటలీ 

పుత్రం వరకు వచ్చారు. మొదట వారిని యవనులని పిలిచేవారు. వారు 

విదేశీయులైనా, హైందవ సమాజంలో కలసిపోయి క్ష(త్రియులుగా పరు 

పొందారు. గీకుల తర్వాత స్కితియన్లు వచ్చారు. భారత దేశంలో వారిని 

“శకు”లని పిలుస్తారు. వారి రాజ్యం క్రీపూ. 90లో పంజాబ్, మధ్యప్రదేశ్ 

నుంచి మధుర వరకు వ్యాపించింది. ఆ త్తర్వాత కొద్ది కాలానికే పల్లవులు 

వచ్చారు. వారి పేరును బట్టి వారి జన్మ స్థలం పర్షియాగా సూచించడ 

మెంది. పశ్చిమోత్తర భారతదేశంలో వారు పాలకులుగా ఉండగా యు-ఛి 

వంశానికి చెందిన కుషానులు వారిని ఓడించారు. కుషాను రాజుల్లో కని 
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ష్కుడు గొప్పవాడు. అతడి సామ్రాజ్యం మధ్య ఆసియా నుంచి కాశీని 

దాటి విస్తరించింది. అతని సామ్రాజ్య [వారంభాన్ని గుర్చి ఇతమిద్ధమైన 

అభిప్రాయం లేదు. బహుశా |క్రీ.శ.78లో శకుల [ప్రారంభదశలో రాజ్యాఖి 

షెక్తుడయాడని చెప్పవచ్చు. కనిష్కుడు బౌద్ధ వుతావలంబి. ఈయన 

కాలంలో బౌద్ధ మతంలో ఒక నూతన శాఖ, మహాయాన బౌద్ధ మత శాఖ, 

ఎర్చ్పడింది. గాంధార శిల్పం ఈతని కాలంలోనిదే. ఇతని కన్నా వంద 

సంవత్సరాలకు ముందే ఒరిస్సాలో ఖారవేలుడు పెద్ద స్నామాజ్యాన్ని 

పాలించాడు. అది ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు. అతడు జెనవుతావ 

లంబి. ఇదే కాలంలో శాతవాహన రాజులు మౌర్య వంశ శిధిలాలపె తమ 

సామాజ్యా న్నేర్పర్చు కొన్నారు. శాతవాహనుల పరిపాలన నాల్గువందల 

సంవత్సరాలపాటు సాగింది. 

ఈ ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల కాలపరిమితిలో. కొత్త ఉద్యమాలు, 

మత, విజ్ఞాన రంగాల్లో తలెత్తి ప్రజల్ని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేశాయి. జాతీయ 

ఐక్యత నశిస్తుందేమోననే భయం కూడా ఉండేది. వైదిక హిందూ సంస్కృతి 

నాశనమై, దేశ సంస్కృతి విచ్చిన్నమై, విడిపోతుందేమోనన్న భావం 

ఎర్పడింది. ఈ ఉ(దేకం ఎంతో ఉపయోగమైంది. భారతీయుల మనస్సు పె 

గాఢమైన ముదవేసి, నూతన భావాలను ప్రోది చేసింది. ఆ తర్వాత, 

వివిధ భావాల కలయికతో ఒక నూతన సంస్కృతి గట్టి పునాదులతో 

దృఢంగా నాటుకొంది. 

వైదిక హైందవ సంస్కృతి చివరి దశలో, దేశంలో మత జీవన విధా 
నంలో సమతౌల్యత లోపించింది. ఒక వైపున బాహ్మణులు కర్మకాండ 

లను, యజ్ఞయాగాదులను చేస్తుంటే, ఇంకోవైపు ఉపనిషత్తుల (పబోధనల 

కర్మకాండలను నిషేధించమని (ప్రోత్సహించింది. దీనివల్ల ఆదర్శతత్యం 

ఆధారంగా, నూతన మతం ఎర్చడింది. ఈ తత్యాన్ని అర్థం చేసుకోడానికి 

సమర్ధత ఉన్న ఉన్నత వర్గాలు యోగుల జీవితాన్ని గడపడమే ఉత్తమమని 

భావించడమే కాక, తాము ఆ జీవితాన్నే చేపట్టారు. కులతత్వం వేళ్ల్తూ ' 

నింది. ఉన్నత, వెనుకబడ్డ వారిమధ్య అగాధం పటిష్టమైంది. వారి వారి 

సంస్కృతుల్లో భేదాలు పొడచూపాయి. విళ్లు వేదాధ్యయానికి అనర్హుల 

నేది స్పష్టమైంది. 

ఈ కాలంలోనే గౌతమ బుద్ధుడు (క్రీ.పూ. 563 - 482) (పజల కర్మ 



50 భారతదేశ జాతీయ సంస్కృతి 

కాండలను, ఉన్నత వర్గాల సన్యాసాన్ని నిరసించాడు. వర్షఖేదాన్ని, సామా 

జిక వ్యత్యాసాలకు విరుద్ధంగా పోరాటం సల్పాడు. (ప్రపంచానికి తన 

సందేశంలో ఓర్పు, (పేమ, ఆత్మ త్యాగాలను గూర్చి ఎలుగెత్తి చాటాడు. 

తాను మహాత్ముడైన తర్వాత, కాశీలో ఎన్నో (పబోధాలను చేశాడు. బౌద్ధ 

బిక్సువులు మితం తప్పరాదనీ, అతిగా ఎ పని చేయరాదనీ, అప్పుడే వారికి 
(ప్రపంచాన్నుంచి నిష్కృతి కలుగతుందనీ చాటాడు. ఉ(దేకపూరితమైన ఏ 
పని, శారీరక వాంఛలకోసం చేయరాదు. ఆలాచేస్తే జీవితం బాధామయ 

మౌతుంది. అంతేగాక తుచ్చ మైందిగా భాసిస్తుంది. బుద్ధుడు కన్గ్న్న మధ్య 

మార్గం వేరే ఉంది. అదే అందరికి కళ్లను తెరిపిస్తుంది. మేధస్సును 

పెంచుతుంది. మానవులకు దీని మూలంగా శాంతి, జెన్నత్యం లభించి, 

నిర్వాణానికి దారి చూపుతుంది. 

బుద్ధుడు మానవుని మనస్సును గూర్చి, బాధను గూర్చి తీవంగా ఆలో 
చించాడు. బాధలన్నిటికి మూలం కోరికలే. ఆత్మ నియం|తణే దీనికి నివా 

రణోపాయం. పరిశుద్ధ భావాలతో నైతిక జీవితాన్ని గడపి, ఆధ్యాత్మిక 

చింతనలు చెయ్యాలి. లక్ష్య సాధనకోసం కోరికలను చంపుకోవాలి. జీవి 

తంలో మోక్ష సాధనకంటే మించింది లేదు. దాన్నే బుద్ధుడు “నిర్వాణం” 

అన్నాడు. “ఎవరైతే సత్యాన్వేషణ భావనను మాటలో, పనిలో చూపగ 

లుగుతారో, వారికే శాంతి లభిస్తుంది.” కాశీలో ఇచ్చిన ఉపన్యాసంలో 

బుద్ధుడు, సత్యం మూలంగా బాధ ఏమిటి? బాధల నుంచి ఎలా బయట 

పడాలి? అనే విషయాలను తన అనుభవాలతో విశేషిసాడు. బాధను 

పోగొట్టుకోవాలంటే తరుణోపాయం ఏమిటి? తన ఉపన్యాస సారాంశాన్ని 

ఈ కింది విధంగా తెలియజేస్తాడు. మంచిమార్గం మూలంగా సత్యాన్వేష 
ణను సాధించవచ్చు. ఇది ఎనిమిది విధాలు - (1) మంచి నమ్మకం, (2) 

మంచి కోరికలు, (3) మంచి మాట, (4) మంచి నడవడిక (5) మంచి 

జీవితం, (6) మంచి ఆలోచనలు (7) మంచి ప్రయత్నం, (8) మంచి 

ఆనందం. 

బుద్దుడు ఆత్మ నిగ్రహం మంచిదని సోమరిపోతుగా ఉండడం కంటే 

కష్టపడి పనిచెయ్యడం అవసరమన్నాడు. (పపంచం నుంచి దూరమవడ 
మంటే మానవత్వం మీద ఆశ వదులుకొమ్మని కాదు. సర్వ మానవత్వమే 

శాంతికి మూలం. ద్వేషం మూలంగాకాక (పేమ మూలంగా దేన్నైనా 
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సాధించవచ్చు. సంతోష దాయకమైన జీవితం గడపాలంటే శత్రువును 

కూడా (పమించగలగాలి. (సేమతో కోపాన్ని, మంచితనంతో చెడ్డను, రాదా 

ర్యంతో స్వార్థాన్ని, సత్యంతో అసత్యాన్ని జయించాలి. 

గౌతమ బుద్ధుడు తన వేష జీవితమంతా బౌద్ధమత (ప్రచారంతో గడి 

పాడు. దేశ దేశాలు తిరిగాడు. అతని తర్వాత అతని అనుయాయిలు ఆ 

మార్గాన్నే అనుసరించారు. అయినప్పటికీ మొదటి వంద సంవత్సరాలు 

ఇతని సిద్ధాంతాన్ని ఎవరూ ఆచరించలేదు. కోసల, మగధ రాజ్యాల వరకే 

పరిబుతమెంది. బౌద్ధమతం అశోకుని కాలంలో భారతదేశంలోనే కాక, 

విదేశాలకు కూడా వ్యాపంచంది. 

బౌద్ధమతం విపరీతంగా వ్యాప్తినొందినందువల్ల, ఈ వ్యవస్థలో సమ 
(గత, సమన్యయం కుదర లేదు. బౌద్ధమతం రెండు శాఖలుగా విభజిత 

మెంది. వీటిలో హీనయానం మొదటిది. ఆతి ఛాందసమైంది. మహాయానం 

హీనయానం కంటే అర్వాచీనమైంది. ఛాందసం పాలు తక్కువ. కనిష్కుడు 

మహాయాన మతాన్నే భారతదేశంలోను, విదేశాల్లోను ప్రచారం చేయిం 

చాడు. దేవుడంటే నమ్మకంతో, బుద్ధుడే దేవుళ్ళలో గొప్పవాడుగా భావిం 

చాడు. పూజా పునస్కారాలతో దేవుని పూజించాలన్నాడు. భక్తి, పూజ, 

దానధర్మాలతో లక్ష్య సాధన చేకూరాలే కాని, ఆత్మనిగ్రహం వల్ల, ఆత్మ 

సంస్కారం వల్ల అది చేకూరదని భావించాడు. 

కొంత కాలానికి భారతదేశంలో బౌద్ధమతం క్షీణించింది. దానికి కారణం 

వివిధ శాఖల్లో ఎర్పడ్డ వ్యత్యాసాలు, విభేదాలే. పెగా, బౌద్ధ మత విరాళా 

లతో, బౌద్ధ బిక్సువులు ఆడంబర జీవితాన్ని గడపటం, నైతికంగా పతనమ 

వడం ముఖ్య కారణాలు. 

ఈ కాలంలోనే బుద్ధునికి సమకాలికుడైన మహా వీరుడు (క్రీపూ. 

522 - 480) జైనమతం అనే పేరుతో నూతన మతాన్ని [పారంభించాడు. 

ఆయన బోధనల్లో (ప్రధానంగా మనిషి కోపం, ఆత్మ వంచన, ఆత్యాశ, 

గుడ్డి ఆరాధన ఉండరాదని చెప్పాడు. ఆత్మ సర్యవ్యాప్త మైంది. అయితే 

బంధాలవల్ల కదల లేకున్నాడు. ఆత్మకు స్వేచ్చ లభించాలంటే, ఈ 

బంధాలనుంచి నిష్కృతిని వాందాలి. 

ఈయన సిద్ధాంతాలను “తిరత్నాలు” (౧౬66 Jewels) ఆంటారు. 

అవి మంచి నమ్మకం, మంచి విజ్ఞానం, మంచి నడవడిక. సర్వజ్ఞులన 
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(త్రిరత్నకారులు చెప్పిన బోధనలే మంచి విజ్ఞానంగా పేర్కోవచ్చు. మంచి 

నమ్మకమంబే తప్పు చెయ్యరాదనే నమ్మకం, బోధకుల పె దృఢ నమ్మకం 

విశ్వాసం ఉండాలి. దయాదాక్షిణ్యాలు, శీలం, [పపాపంచిక విషయాలపె 

చింతన లేకుండడం, గౌరవ (పదమైన నడవడిక లుండాలి. అంటే దొంగ 

తనం చేయరాదు. అసత్యం పలుకరాదు. అహింసయే పరమ ధర్మం. 

అన్ని జీవులను (పేమతో చూడాలి. 

కర్మ సిద్ధాంతం పట్ల, హిందువుల్లాగే జైనులకు నమ్మకం ఉంది. నిష్టతో 

ఆచరిం చినల్లైెతే, ఆత్మత్యాగానికైనా జైనులు అంగీకరిస్తారు. సంపూర్ణ మాన 

వుడు కావాలంటే (తిరత్నాలను ఆచరించి తీరాలి. అప్పుడే అతనికి పరిపూర్ణ 

జ్ఞానం, మోక్ష (పాప్తి సిద్ధిస్తుంది. జైనులకు దేవునిపట్ల నమ్మకం లేదు. 

హిందూమతంలో భగవంతుడు ఎలాగో, జెనమతంలో అరహాలట్ అనే భావన 

కూడా అలాంటిదే. సంపూర్ణ మానవుడు, ఆతను చేసే పూజల్నిబట్టి కాక, 

సంపూర్ణత్యానికే మార్గదర్శకుడిగా పరిగణిస్తాడు. పూజించడమంటే ఆయన 
సలహాను పాందటమే. ఆధ్యాత్మికంగా లబ్ది పొందాలని కాదు. 

బౌద్ధమతంలో లాగే జైనమతంలో కూడా క్షీణదశ (ప్రారంభమైంది. 

అయితే, ఇది ఈ దేశంలో పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోలేదు. హెందూమ 
తంలో కలిసిపోయింది. కొంతవరకు దానికి విరుద్ధంగా నడిచే శాఖగా 

కూడా పరిణమించింది. 

బౌద్ధ, జెనాలు రెండూ హిందూ మతంపై సవాళ్లు వఐసిరాయి. హిందూ 

మత ఆలోచనాపరుల్లో కొత్త (పేరణను కలించాయి. పాత ఫక్కీని వదలి 

నూతన మార్గంలో పయనించడానికి దోహదం చేశాయి. 

ఛాందసులైన హిందువులు మాతం వేదాలను వల్లించటం మాన 

లేదు. వాళ్లదృష్టిలో జీవితమంటే, (1) (బ్రాహ్మణుల ఆధ్వర్యంలో కర్మకాం 

డలను, యజ్ఞయాగాదులను చెయ్యడం. (2) కులవ్యవస్థ నిర్దేశించిన నియ 

మాలను పాటించడం, చిన్న చిన్న వాక్యాల్లో వేదాల వ్యాఖ్యానాలను 

చెయ్యడం, సూత్రాలను వల్లించడం, వాటిని అనుసరించడమే తరుణోపా 

యంగా భాఐంచారు. ఈ కర్మ కాండను, పూజా ఎఐధానాన్న నైతిక పద్ధతు 

లను గూర్చి ధర్మ శాస్తాంల్లో ఐవరించడం జరిగిధిది. (పభుత్యం, రాజకీయ 

సంస్థలగూర్చి మౌర్య చంద్రగుప్తుని కాలంనాటి రాజకీయ, ఆర్థిక పరిస్థితు 

లను కౌటిల్యుడు, తన “అర్థశాస్త్రం "లో వివరించాడు. ఇది ఉదంధం. 
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మనువు, మనుధర్మ శాస్తాంన్ని, బహుశా శుంగవంశ రాజు (క్రీపూ. 200-100) 

కాలంలో రాశాడు. ధర్మ శాస్తాంలన్నింటిలో యిది (పాచుర్యం పొందింది. 

వీటికితోడు, తాత్వికులు ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఎన్నో ఊహాచింత 

నలు చేశారు. ఆరు వ్యవస్థల హిందూ తత్వాన్ని కనుగొన్నారు. వీటిలో 
సాంఖ్య, యోగ, న్యాయ, వెశేషికాలు (ప్రధానమైనవి. వేదాల [ప్రబావం 

వాటిపె లేదు. అయితే పూర్వమీమాంస, ఉత్తర మీమాంసలు ఉపనిషత్తు 

బోధనలవపైె ఆధారపడ్డవే. 

సాంఖ్య సిద్ధాంతం ఉపనిషత్తుల్లాగే, బ్రాహ్మణులు జరిపే కర్మకాండ 

లపై నమ్మకం చూపలేదు. శాంతి, మోక్షం కోసం ఇంకొన్ని పద్ధతులను స్వీక 

రించింది. జీవాత్మ పె నమ్మకం ఉంది కాని, పరమాత్మ పె పూర్తి నమ్మకం 

లేదు. ఆత్మ, శరీరంతో సంబంధం ఉన్నంత వరకూ ఉద్రేక పూరితంగానే 

ఉంటుంది. బాధలను భరించక తప్పదు. మరణానంతరం ఆత్మ ఇంకో 

శరీరంలో ప్రవేశిస్తుంది. ఆంటే ఆత్మకు మరణం లేదు. పునర్జన్మ సిద్ధాం 

తంపై నమ్మకం ఉంది. బాధలు శరీరానికేగాని, ఆత్మకు లేవు. 

తత్వ శాస్త్రంలో సాంఖ్యకు సముచితమైన స్థానం ఉంది. మనస్తత్వ 

విజ్ఞానశాస్తాంలకు ఇది ఎక్కువ కృషి చేసింది. సామాన్య మానవులకు 

అవసరమైన మోక్ష ప్రాప్తిని గూర్చి ఇది పేర్కోలేదు. ఈ లోపాన్ని, పతం 
జలి యోగంలో సవరించడం జరిగింది. 

సిద్ధాంతరీత్యా, పతంజలి యోగ శాస్తాంనికి స్వతంథతస్థానం లేదు. 

సాంఖ్యతత్వానికిది అనుబంధం మాత్రమే. పతంజలిలోని మనస్తత్వ శాస్తా? 

నికి చెందిన భావాలు, విజ్ఞాన శాస్త్ర సిద్ధాంతం సాంఖ్యయోగం నుంచి 

(గహించినవే. ఆయన భావన, సాంఖ్య భావనయే. ఆత్మ (పకృతి బంధా 

లనుంచి, శరీరం నుంచి, కర్మ సిద్ధాంతం నుంచి, కర్మ బంధాలనుంచి 

వేరయి తానే సత్యాన్ని అన్వేషిస్తుంది. దీన్ని ఆయన “యోగం” అన్నాడు. 
పూజ, పునస్కారాలు మూలంగా, ఆధ్యాత్మిక శిక్షణ వల్ల దీన్ని సాధించ 

వచ్చు. ఇందులో ఒక స్థాయికి చేరేసరికి, యోగంలో అద్భుతశక్తులు వస్తాయి. 

భూమ్యాకాశాలను, భూత భఎష్యుద్వ ర్తమానాలను తెలుసు కోగలుగుతాడు. 

ఆకాశంలో విహరించగలడు, నిటిసై తేలగలడు. అయితే అతను కోరుకు 

నేది పూర్తి బంధాలను నుంచి విముక్తుడై, (బహ్మానంద లోకాన్ని చేరుకోవ 

డమే. న్యాయ, వైశేషిక వ్యవస్థల మోక్ష(పాప్తినే సూచిస్తుంది. అన్ని భార 
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తీయ తాత్విక వ్యవస్థలకు ఇదే గమ్యం. ఈ మోక్షం సత్యం లేక వాస్తవిక 
విజ్ఞానం ద్వారా సంపాప్తమవుతుంది. పేరణతో (INtUitive) పలికేది 

కాదు విజ్ఞానమంబే. పరిశీలన, హేతుబద్ధత. (పయోగాలప సత్యాన్నే 

షణ ఆధారపడి ఉంటుంది. న్యాయ వ్యవస్థ [పమాణ, (పమేయాలహె 

ఆధారపడి ఉంటుంది. న్యాయ స్థానంలో వీటిని రుజువు పర్చవచ్చు. 

మొదటి దానిలో తర్కం, విజ్ఞానపరమైన సిద్ధాంతం ఉంటే, రెండోది భౌతి 

కపరమైన, అంటే విజ్ఞాన శాస్త్రాల ద్వారా సంక్రమించింది. 2500 సంవ 

త్సరాలనాటిది. పరిపూర్ణత, ఆలోచనా విధానంలో సూక్ష్మత విషయంలో 

(ప్రాచిన గ్రీకులదే పెచెయ్యి. 

హాందవతత్యంలో మిగిలిన రెండు వ్యవస్థలు పూర్వమీమాంస, ఉత్తర 

మీమాంసలు. పె నాలింటికన్నా భిన్న మైన వాటికి (పేరణ వేదాలనుంచి లభిం 

చింది. వీటిలో విజానమంటే అంతర్ దృష్టికి సంబంధించింది కాక శాస్త్రీయ 

సంబంధమైంది. పరిశీలన, హేతువాదం, ప్రయోగాలతో సత్యాన్వేషణ చేయడం 

జరిగింది. పూర్వమీమాంస, ఉత్తర మీమాంసలు రెండూ వేదాధ్యయనం 

ద్వారా (పరణ పొందినవే. పూర్వమీమాంస, వేదాలు స్పష్టమైనవి. వాటి 

ఆదేశాలను అనుసరించి తీరాలి. వేదాలకు మత సిద్ధాంతంతో కాని, నీతితో 

గాని సంబంధం లేదు. అయితే కర్మకాండలు పండుగలు యజ్ఞాలు, ఉప 

వానాతు,. పూజా కార్యక్రమాలతో సంబంధం ఉంది. ఒకే వెపున్న ఈ 

దృక్పథం, బహుశా ఆనాటి మతతత్యానికి విరుద్ధం. పూజా విధానాన్ని, ఆ 

కర్మకాండలను పూర్తిగా తిరస్కరించింది. పూర్వమీమాంస వేదాల్లో ఒక 

అంశానికి పాధాన్యమిస్తే, ఉత్తర మీమాంస ఇంకో విషయానికి ప్రాధాన్య 

మిచ్చింది. ఆదే ఎకత్య సాధన. ఈ రెండు దృక్పధాలు మతతత్వానికి 

కూడా (ప్రతిబింబాలు. బౌద్ధ, జైన మతాలకు విరుద్ధంగా వైదిక హిందూ 

మతాన్నీ (ప్రమాణేకరించడమే వీటి లక్ష్యం. 

ఇదే కాలానికి చెందిన మరో ముఖ్యమైన తత్వశాస్త్రం భగవద్గీత. 

గీత ఒక (ప్రత్యేక [గంధం కాదు. మహాభారతంలో ఇది ఒక భాగం. 

భగవంతుడి సృష్టిలోని మానవులను వధించడం ఎంతవరకు సమం 

జసమన్న (ప్రశ్న అర్జునుడు కృష్ణుడిని వేస్తాడు. అందులోను తన సాంత 
అన్నదమ్ములను చంపడం సమంజసమా? ఒక వైపున క్ష(తియునిగా 

సత్యాన్ని, న్యాయాన్ని సంరక్షించడానికి పోరాడడం తన విద్యు క్త ధర్మమే. 
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అయితే (పేమ, సాౌా(భాతృత్యమున్న సోదరులను చంపడం ఎంతవరకు 

సమంజసం. ఈ రకంగా మానసిక సంక్షో భానికి గురైన అర్జునుని, విష్ణు 

రూపుడైన శ్రీకృష్ణుడు రధసారధిగా ఉండి ఆధ్యాత్మిక బోధతో అతని రక్ష 

ణకు వస్తాడు. 
అర్జునుడి బాధ ఏమంటే, నైతికంగా తన విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వ 

ర్తించాలి. కాని, ఈ పని చేయటం వల్ల నైతిక ధర్మాన్ని కోల్పోయినట్లే. 

అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఉపనిషత్తుల మూలంగా, తత్యశాస్త్రంలోని మౌలిక 

మైన సిద్ధాంతాలను అర్జునిడికి చెప్తాడు. ఆయనచెప్పిన విషయమేమంటే, 

నైతికంగా కార్యక్రమాన్ని నిర్వ ర్తించాలంటే దీన్ని మత సంబంధమైందిగా 

చూడాలి. వ్య క్తిగత చర్యలనైనా మత దృష్టితోనే పరిశీలించాల్సి ఉంది. 

ఉపనిషత్తుల (ప్రకారం మత ఆదర్శం ఏమంటే మానవుల ఐకమత్యాన్ని 

కాపాడమే. ఇందులో మనకు కావాల్సింది కేవలం విజ్ఞానం కాదు. బ్రహ్మ 

భావించినట్లుగా చేయాల్సి ఉంది. అన్యేషణను అనుభవించే ఇద్దరూ ఎకీ 
భవించేంత వరకు ఇది కొనసాగాలి. ఈ స్థాయికి మనిష కార్య(కమం 

మారుతూ ఉంటుంది. సాధారణంగా తన కోసమే తాను పనిచేసుకుం 

టాడు. విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వర్తించడం కోసల సమాజం కో సతనునినె 

యాలి. ఆ విధంగా పనిచేసేటప్పుడు మనం ఇలా చేస్తే ఫలితాలు ఎమిటి 

అని ఆలోచించరాదు. అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుని సలహా ఏమిటంటే క్ష(త్రియు 

డిగా సమాజంలో తన భాద్యతలను నిర్వహించాలి. ఆ చేసే పనిలో 

ఆధ్యాత్మికంగా ఆలోచించి నాకు సంబంధం లేదని చేయాలి. కేవలం 

కోరికలను మాత్రమే తీసుకున్నట్లయితే ఇది జరగదు. పర్యవసానం గురించి 
ఆలోచించరాదు. తను పనిచేస్తున్నాననే భావన కూడా ఉండరాదు. సృష్టి 

కర్త (బహ్మకు తాను పపతినిధిననుకొన పనిచేయాలి. తన పనిగాని, తన 

వ్య క్రిగత మనుగడ కానీ కేవలం నిమిత్త మాత్రమేనన్న విషయాన్ని గుర్తిం 
చాలి. 

భగవద్దీత కేవలం ఒక వ్యాఖ్యానం కాదు. ఇది ఉపనిషత్తులకు అను 

బంధం కూడా. ఉపనిషత్తుల్లో మత సిద్ధాంతాలను గురించిన [వాధాన్యత 

ఉంటుంది. (బ్రహ్మ, ఆత్మ రెండూ సమానమే. బబహ్మను తెల్సుకోవాలంటే 

మోక్షాన్ని పొందాలి. ఈ విషయంలో గీత ఆచరణాత్మకమైన దృక్పధాన్ని 

చూపుతుంది. గీత మోక్ష సాధనకు మూడు మార్గాలను సూచించింది - 
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(1) ఎచారణ. సన్యాసాన్ని క్రమశిక్షణ ద్వారా అనుసరించడం, (2) నమ్మకం. 

భక్తి ద్వారా సాధించడం, (3) చేసేపని ద్వారా చూపడం. ఈ మూడు విష 

యాలను ఉపనిషత్తులు పేర్కొంటున్నాయి. అయితే స్వచ్చమైన పరిజ్ఞా 

నానికి (పాముఖ్యత ఇవ్వడం జరిగింది. భక్తి మార్గానికి అంత (పాముఖ్యం 

లేదు. సత్యాన్వేషణలో (ప్రధానమైన అంశం వైజ్ఞానిక పరమైనది. ఇందులో 

పేమకు భక్తికి సంబంధం లేదు. పని అనేది పరిజ్ఞానం కంటే తక్కువగా 
గుర్తింపు పొందింది. ఉపనిషత్తులు ఎ పనినైనా సత్యాన్వేషణకు సంకెళ్ళ 

వంటివని భాబిసాయి. దాని తరువాత వర పరిజ్ఞానం. వీటి అన్నింటి 

మూలంగా మోక్షాన్ని సాధించవచ్చు. అయితే గీత ఈ అపార్ణాన్ని తొల 
గించి సరియెన అర్ధాన్ని ఇచ్చింది ఉపనిషత్తుల్లో ఆత్మ, పరమాత్మల 

సంబంధం గురించి తెలుస్తుంది. ఇది అస్పష్టమైన భావన కాదు. ఇది 

ఆధ్యాత్మిక చింతనతో కూడినది. (పమ భక్తి ద్వారా భక్తుడు భగవంతు 

నిలో విలీనం కావాలి. విద్యుక్త ధర్మాన్ని నెరవేర్చటానికోసం చేసిన 

ధర్మం ఒక అడ్డుగోడ కాదు. ఇది లక్ష్య సాధనకు చాలా మంచి సాధనం. 

హిందూమతంలోని ఆలోచనా పరులు ఆ మతాన్ని సంస్కరించాలని, దానికి 

నైతిక ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని చేకూర్చాలని, బౌద్ధమతానికి వ్యతిరేకంగా 

జాతీయ మతంగా తీర్చిదిద్దాలని (ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ ఉద్యమం మతా 

నికి, తత్వానికి మా(తమే చెందక వైజ్ఞానిక స్థాయికంటె దిగువనున్న భావ 

నలో అంటే ఇతిహాసాల్లో, వీరగాధా కవిత్వంలో ద్యోతకమౌతుంది. మహా 

భారత, రామాయణాల్లో, (పజల జానపదాల్లో యిది తరతరాలుగా వినిపి 

స్తూనే ఉంది. ఈ మధ్య కాలంలో అంటే క్రీపూ. 2వ శతాబ్దంలో వాటిన 

న్నింటినీ పునర్ముదించి, వేదకాలంనాటి హిందూమత వీరులు చేసిన 

సాహసకృత్యాలను గుర్తుంచుకొంటున్నాము. వీటి మూలంగా (పరణ కలిగి 

మనం కొత్త జీవితాన్ని గడపటానికి అవకాశముంది. వాస్తవానికి రామా 

యణం మత సంబంధమైన కవిత కాదు. మత (పాధాన్యం లేని కవితకు 

మొదటి ఉదాహరణగా పేర్కొనవచ్చును. ఇది బెన్నత్య పాత్రలైన రామ, 

లక్ష్మణ, సీతల పాత్రలను ఆకర్షణీయంగా, సఫలతా పూర్వకంగా (ప్రకటిం 

చింది. అందువలన చదివే వారిలో లోతెన మత భావనలైన (పేమ, భక్తిని 

గేరేపించింది. హిందువుల మత సంబంధమైన (గంధాలు ఎంత (పధాన 

మెనవో, ఇవి కూడా ఆంతే పవిత్రమైనవి. మహాభారతం (ప్రాచీన సాంప్ర 
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దాయం (ప్రకారం యజుర్వేదం తరువాత వచ్చిన వేదం. అందువల్లనే 

దీన్ని ఐదవ వేదమని, ధర్మ శాస్త్రమని పేర్కొనడం జరిగింది. ఈ (గంధా 

నికి ప్రాముఖ్యం కురు, పాండవుల వల్ల రాలేదు. ఎన్నో తాత్విక చింతనల 

మూలంగా యిది ఎర్చడింది. (పధానంగా జన పేర్కొన్న శ్రీకృష్ణుడు 

ఇచ్చిన ఉపదేశం ముఖ్య మైంది. 

అ నేపధ్యంలో, మతతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. సంస్కృతిలో 

విభిన్నమైన అంశాలుంటాయి. మతం అనేది జీవితంలో ఒక భాగం మాతం 

కాదు. జీవితం మొత్తం హె ఆధిపత్యాన్ని వహిస్తుంది. సాంఘిక, రాజకీయ 

వ్యవస్థలు, విజ్ఞాన శాస్త్రాలు లలిత కళలు, జీవన విధానం, ఆహారం 

ఇవన్నీ మతచటంలో నిబద్ధమై ఉన్నాయి, 

రాజ్యం ఎంత నిరంకుశమెనదైనా పరిపాలనలో మాతం రాజు మాటే 

శాసనం. అయితే, న్యాయ విషయాల్లో ధర్మ శానా9లను అతడు అనుస 

రించాలి. సాధారణంగా ఎద్యావంతులు, పండితులు, పరమనిష్టా గరిష్టులు 

(బాహ్మణులే. వారు రాజుకు సలహాదార్లు. రాజ్య వ్యవహారాల్లో వారికి 

[ప్రాముఖ్యం ఉంటుంది. అందువల్ల రాజ్యం మతానికి లోబడి ఉండాలి. 

బౌద్ధమతం వచ్చిన తరువాత మౌర్య సామాజ్యంలో ముఖ్యంగా అశో 

కుని కాలంలో ఈ ధోరణి పూర్తి వ్యతిరేకంగా ఉండేది. రాజు బౌద్దులంద 

రికీ, మతాధికారి. అయినప్పటికీ హిందువులకు పూర్తి స్వేచ్చా స్వాతం 

[తా్య్యాలుం డేవి, నైతిక జీవితాన్ని చూసినట్లయితే హిందువులు, బౌద్ధులు, 

అందరి సైనా కట్టుబాట్లు ఉండేవి. దీని కోసమే రాజు ధర్మ మహామంత్రు 

లనే ఉన్నతోద్యోగులను నియమించాడు. మిగిలిన రాజ్య విధానం హిందూ 

రాజుల పాలనలాగే ఉండేది. ఈ రాజ్యంలో ప్రధానమైన అంశం ఏమంటే 

రాజు, మంత్రివర్గం, సిబ్బంది బృందం ద్వారా పాలించేవాడు. ఆధునిక 

రాజ్యాల్లో కనిపించే ఉన్నత సిబ్బంది బృందంకంటే వారు ఏమాతం 

తీసిపోరు. 

బౌద్ధమతం సామాజిక వ్యవస్థలో తీసుకొచ్చిన ఇంకొక ముఖ్య లక్షణం 

ఎమంటే కులతత్యాలు పూర్తిగా మాసిపోక పోయినా వాటి (పాముఖ్యం 

కొంతవరకు తగ్గింది. బౌద్ధ సంఘం అన్ని కులాలకు తలుపులు తెరిచినం 

దున మతంపై ఆధారపడిన వర్ణా(శమ వ్యవస్థ బలహీనపడింది. సాధా 

రణ సామాజక జీవితంలో కులాల కమానుగత (శేణి అలాగే ఉండేది. 
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బౌద్ధుల్లో, జైనుల్లో కూడా యిది ఉన్నప్పటికీ కొంత మార్పు వచ్చిందని 
చెప్పాలి. క్ష(తియ కులానికి చెందిన రాజులకు, వైశ్య కులానికి చెందిన 

వ్యాపారస్తులకు బాహ్మణులకంటే బెన్నత్యాన్ని ఆపాదించడం జరిగింది. 

బౌద్ధ మతోద్యమంలోని ఇంకో ప్రధానమైన విషయమేమంటే అశో 

కుడు తన పాలనా కాలంలో జంతుబలులను ఆపివేశాడు. హిందూ సమా 

జంలో కూడా ఈ మార్పు వచ్చింది. కాళీమాతను పూజించే కొద్దిమంది 

మాతమే ఈ ఆచారాన్ని అమల్లో పెట్టారు. జైనమతంలో కూడా జంతు 

బలులను, మాంసాన్ని భుజించడం ఆగిపోయింది. అహింసా సిద్ధాంతాన్ని 

భారతీయ సమాజంలో ప్రచారం చేయడంలోనూ బౌద్ధమతంలాగే జైన 

మతం ముఖ్యపాత్ర వహించింది. 

అమల్లో ఉన్న కొన్ని విజ్ఞాన శాస్త్రాల మూలం మతంపె ఆధారపడి 

ఉండేవి. తత్వశాస్త్రం మతానికి చాలా సన్నిహితమైంది. సాంప్రదాయ 

సిద్ధ పర్దక్రమం. వ్యాకరణం, అలంకారిక శాస్త్రం వేదాలను అధ్యయనం 

చేసేటప్పుడే అభివృద్ధి చెందాయి. ఏటిని వేదజ్ఞాన విభాగాలుగా పరిగణిం 

చడమెంది. ప్రాచిన ఇండో-ఆర్యన్ భాష అంటే వెదిక భాష మార్చు 

చెంది శాఖోపశాఖలుగా వర్ధిల్లింది. వాటిలో ముఖ్యంగా ఉత్తర హిందూస్థా 

నంలోని మధ్య(పాంతంలో తార్కికంగా అభివృద్ధి చెందిన భాష సంస్కృతం 

భాషే. కాబట్ట భారతదేశంలోని ఉన్నత వర్గ్షాలన్ని చాందవ మతాన్నీ, 

మతతత్త్యాన్నీ అధ్యయనం చేశారు. జ్యోతిశ్తాస్తం నక్ష త్రాల కదలిక 

లను బట్టి ఎర్పడిన శాస్తం. దీనిద్వారా మత సంబంధమైన కర్మకాండ 

లను, యజ్ఞయాగాదులు నిర్వహించాల్సిన కాలాన్ని (బాహ్మణులు నిర్డ 

యించే వారు. 

బౌద్ధమతం విద్యావిధానం పై ఎంతో (ప్రభావాన్ని చూపింది. బుద్ధు 

నికి పూర్వం విజ్ఞానశాస్తాంల, మత అధ్యయనం సంస్కృతంలోనే సాగేది. 

పబ(త (గంధాలన్ని సంస్కృతంలోనే ఉండేవి. (బాహ్మణులు, క్షత్రియులు, 

తప్ప ఇంకెవ్వరూ వీటిని అధ్యయనం చేసేవారు కాదు. అందువల్లనే 

ఎద్య ఉన్నత కులాలకు మాతమే పరిబుతమెంది. బుద్ధుడు తన సందే 

శాన్ని (ప్రచారం చెయ్యడానికి సంస్కృత భాష కాక (ప్రజలందరి వాడుక 

భాషను ఉపయోగించాడు. బుద్ధుని కాలం నాటి వాడుక భాష ఇండో 

ఆర్యన్, తూర్పు మాండలికంగా పేర్కొనాలి. ఈ మాండలికంలోనే బుద్ధుడు 
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బోధన చేశాడు. ఆశోకుడు రాజుగా ఉన్న కాలంలో యిదే మత భాషగా 

ఉండేది. బౌద్ధమతంతో పాటే దేశమంతా ఈ భాష వ్యాప్తి చెందింది. అశో 

కుడు తన శిలాశాసన స్తంభాల్లో కూడా ఈ భాషనే వాడాడు. పరిజ్ఞానం 

విషయం చూస్తే బౌద్ధులు మతాన్ని మా(తమే అధ్యయనం చేసేవారు. 

అధ్యయనం విషయంలో మామూలుగా బాహ్మణులే ఆధిపత్యాన్ని వహిం 

చారు. తత్వశాస్త్ర విధానం, మత న్యాయం, రాజకీయ- ఆర్థిక విధానం, 

ఐతిహాసిక కవిత్యంలో మచ్చుతునకలుగా పన పేర్కొన్న (గంధాలన్నీ 

(బాహ్మణులు తయారు చేసినవే. 

కళకూడా బౌద్ధుల పోషణలో అభివృద్ధి చెందింది. బుద్ధుని కాలానికి 

ముందు లలిత కళలన్నీ ఎంతో [ప్రాథమిక స్థాయిలో ఉండేవి. శిల్పం కూడా 

చాలా కొద్దిగానే అభివృద్ధి చెందింది. ఇళ్ళు ఒకటి నుంచి నాలుగంతస్తుల 

వరకు నిర్మించేవారు. వాటిని ఇటుకలతో, కొయ్యలతో నిర్మించేవారు. నదుల 

ఒడ్డున సముద్రతీర ప్రాంతాల్లో ఎత్తైన స్థలాల్లో నిర్మించేవారు. వారి ఇళ్ళకు 

కిటికీలు ఉండేవి. పైకప్పుకు ఎండుగడ్డి, పెంకులు వాడే వారు. (ప్రతి ఇల్లు 

నలుచదరపు ప్రదేశంలో నిర్మించేవారు. అన్ని వైపులా గదులుండేవి. గదు 

లకు ముందు వరండాలుండేవి. నగరాలను నలుచదరంగా గానీ, దీర్హ చతు 

ర(ససాకారంలోగానీ నిర్మించేవారు. (ప్రధానమైన వీధి తూర్పు పశ్చిమాలు 

గాను, పక్క విధులు ఉత్తర దక్షిణాలుగా ఉండేవి. వృత్తులొక్కొక్క దానికి 

ఒక్కొక్క (పదేశాన్ని కేటాయించడం జరిగింది. దేవాలయాలు నగర ఉత్తర 

(పాంతంలో ఉండేవి. (ప్రతి గది ఉపరి భాగం తడికెలతో కప్పబడి ఉండే 

ది. నగరాల్లో కూడా ఇటుకలు ఇళ్ళు కట్టడానికి వాడితే దేవాలయాలు 

మాతం వెదురుతో నిర్మించేవారు. చితోడ్ దగ్గర ఉన్న విష్ణాలయం అన్నిం 

టిలోకి ప్రాచీనమైన దేవాలయం. బేస్ నగర్లో ఆకాలంనాటి దే ఇంకో 

దేవాలయం కన్పించింది. 

అశోకుని కాలానికి ముందే, రాళ్ళను భవన నిర్మాణానికి వాడ్డం 
మొదలైంది. ఎక్కువగా రాతి కట్టడాలను నర్మించినది అశోకుడే. వీటిలో 

రాజాంత:పురాలు కాలక్రమేణా మృగ్యమయ్యాాయి. ఇప్పటికీ, కొన్ని స్థూపాలు, 

స్తంభాలు విహారాలు కన్పిస్తున్నాయి. సాంచి, బార్హత్లలో ఈ స్తూపాల 

రూపాలను చూడవచ్చు. వాటి చుట్టూ ఉన్న (పహరీలకు, గేట్లలోనున్న 

చ్మితలేఖనం లౌకిక విధానాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఆనాటి జీవిత విధానాన్ని 
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గూర్చిన పలు అంశాలు ద్యోతకమౌతాయి. ఒక రాతితో నిర్మించిన అశో 

కుని స్తంభాలు 40 నుంచి 60 అడుగుల ఎత్తు ఉన్నాయి. మెరుగులు దిద్దిన 

పెభాగం అద్దంలాగా మెరుస్తుంది. పెభాగంలో నలుచదరపు ఆకారంలో 

వున్న ఘంటాకారపు వలయ దంతపు స్తంభా(గం (ప్రత్యేకమైన గుర్తులను 

చూపే చిత్రాల్లో (ప్రధానంగా సింహం ఉంది. అన్నిటికన్నా (ప్రసిద్ధి చెందింది 

కాశీకి సమీపంలో ఉన్న సార్నాధ్లోని స్తంభం. దానిపె నాలుగు సింహం 

బొమ్మలున్నాయి. వాటిపై ధర్మచక్రం ఉంది. భారత దేశ గణతంత్ర రాజ్యా 

నికి అధికారిక గుర్తు ఈ సింహాలు, పవిత్రమైన చక్రం. 
బుద్దుని కళారూపాల్లో పుష్పం (ప్రధానమైంది. అది అజంతా గుహ 

ల్లోను, కుడ్యాలపైననూ చూడవచ్చు. ఇక్కడున్న చితలేఖనం క్రీ.పూ. 

2వ శతాబ్దం నుంచి |క్రీ.శ.3వ శతాబ్ది వరకూ ప్రాచుర్యం పొందింది. ఇందులో 

బుద్ధుని కాలంనాటి కళ ఉచ్చష్థితిని చూడవచ్చు. కళాత్మక నైపుణ్యం 

లోను, సాంకేతిక సంపూర్తతలోను, అజంతాకళ ఎంతో ఉన్నత (పమా 

ణంలో ఉండింది. ఎన్నో శతాబ్దాల పర్యంతం ఇది అభివృద్ధి చెందుతూ 

వచ్చింది. దీన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే అజంతా కళను దక్షణ భార 

తదేశంలోని ద్రవిడ సంస్కృతి, సింధు నాగరికతలతో పోల్చినప్పుడు 

అవగాహనమవుతుంది. వైదిక సంస్కృతి ఉత్తర హిందూస్తాన్ సంస్కృ 

తిలో అ(గగామి అయినా ఆ కాలంలో గణతికెక్కిన గొప్ప చితలేఖనం 

లేదు. 

ఈ ఉపపత్తి మూలంగా ఆనాటి కుడ్య ఇత్రాలు అనార్యుల గొప్పత 

నాన్ని గూర్చి తెలుపుతున్నాయి. ఉదా: నాగరులు, మొదలైన వారు. అల్లె 

ఆర్యులకు సంబంధించినవి ఉన్నాయి. మరో ముఖ్య లక్షణమేమంటే బౌద్ధ 

కళకు సంబంధించి సౌలభ్యం, పరిమితులు లేకుండడం ఎక్కువ ఆడంబ 

రత కాని, అలంకరణ భావోద్వేగం కానీ కన్పించవు. ఈ లక్షణాలన్ని 

బుద్ధుణ (పభోదాల మూలంగా ఎర్చ్పడ్డాయి. అల్లి బోధిసత్వ పద్మవాణి 

చెప్పినట్లు బౌద్ధ కళలో లోతైన ఆధ్యాత్మిక చింతన, అంతస్తత్యం ఉంది. 

వాటి మూలంగా భౌతిక సౌందర్యం, సౌకుమార్యం ద్యోతకమౌతుంది. 
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చూందవ సంస్క తి 

(క్రీశ. 200-700) 

ఛాందస హైందవ మతానికి వ్యతిరేకంగా రెండు మతోద్యమాలు తల 

తాయి. దేశంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో అవి ప్రాముఖ్యం వహించాయి. క్రీశ. 

2వ శతాబ్దినాటికి, వీటి ప్రాబల్యం సన్నగిల్లింది. హిందూమతంలోని తాత్వి 
కులు కొందరు, సత్యాన్వేషణ కోసం ప్రయత్నించి, కొన్ని కొత్త దృక్పథా 

లతో ఆలోచించ మొదలెట్టారు. వాళ్లు దేశ ప్రజల ఆధ్యాత్మిక చింతనను 

గూర్చి జాగత్తగా అధ్యయనం చేయ మొదలెట్టారు. (పజల విశ్వాసాల్లో, 

ఆచరణలో మార్పులు తెచ్చి, మతంలో సంస్కరణలు తేవాలని పూనుకొ 

న్నారు. వీటి మూలంగా ప్రజల మన్ననలను చూరగొనడానికి ప్రయత్నిం 

చారు. ఫలితంగా, హిందూ మతంలో నూతనాధ్యాయం (పారంభ మైంది. 

నూతన జాతీయ సంస్కృతికి ఇది పునాదిగా రూపుదిద్దుకొంది. నూతన 

సంస్కృతి అభివృద్ధి చెంది, కీ.శ. రెండో శతాబ్దం నుంచి నాల్గో శతాబ్దం 

చేరే నాటికి, అంటే రాజుల కాలంలో, శిఖరాలందుకొంది. 

మౌర్యుల తర్వాత, ఉత్తర, దక్షిణ భారత దేశాల్లో ఎన్నో సామ్రా 

జ్యాలు, తలఎత్తినప్పటికీ, ఏ ఒక్క దానికీ జాతీయ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపిం 

చడానికి శక్తిలేకపోయింది. తుట్టతుదకు, (క్రీ.శ. నాల్గవ శతాబ్దారంభంలో, 

చంద్రగుప్తుడు (క్రీ.శ. 320-335), మౌర్య సామ్రాజ్యం తర్వాత, గుప్త 

స్మామాజ్యాన్ని స్థాపించారు. అతని రాజధాని పాటలీపు[తం. అతని పుతు 

డైన సముదగుప్పుడు, మనుమడైన రెండో చంద్రగుప్తుని హయాంలో వీరి 

సామ్రాజ్యం భారతదేశమంతటా వ్యాపించింది. దక్షిణ భారతదేశంలో 

కొన్ని (ప్రాంతాలను మాత్రమే జయించలేదు. గుప్తులకాలంలో ఎర్పడ్డ రాజ 

కీయ సమైక్యత మూలంగా, సాంస్కృతిక సమైక్యతా వాతావరణం నెల 
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కొనడమేకాక, హైందవ సంస్కృతీ వికాసం జాతీయస్థాయిని అందు 

కొంది. రాబోయే పుటల్లో ఈ నూతన సంస్కృతిని పరిశీలిద్దాం. 

వైదిక హైందవ మతంలో శివ, విష్ణువులు ఇద్దరూ (ప్రాచీన భారత 

ప్రజల దేవుళ్ళుగా ప్రఖ్యాతిగాంచారు. వైదిక దేవగణాల్లో రుదుడే శివుడు. 

సూర్యుడే విష్ణువు. ఈ దేవుళ్లమై సమ్మకం అనేది వైదిక హిందూ పద్ధ 
తిలో మరీ అంత (ప్రాముఖ్యత కాదు. అందుకనే ఈ విధానం (ప్రజా జీవన 

సరళిలో పూర్తిగా మిళితం కాలేకపోయింది. ఎకేశ్వరోపాసన అనేది తర్వాతి 

మత విశ్యాసాల్లో ప్రధానమైన అంశం అయింది. అందుచేతనే నూతన 

మత విధానంలో చాందవ సంస్కృతికి ప్రాముఖ్యత పెరిగింది. 

ప్రాచీన భారతదేశంలోని మత స్ఫూర్తి ఇంకా ఆ దశ నుంచి వెలు 

పలకు రాలేదు. (పకృతిలోని వివిధ శక్తులే వారికి ఆరాధ్య దైవాలు. వాటికి 

మానవాకృతులను కల్పించి విగ్రహాలను (పతిష్టించుకొని ఆరాధించేవారు. 

ఊహాతీత రూపాంతరమే [పప్రపంచపుట్టుకకు, అభివృద్ధికి మూలకారణం. 

ఈ దేవుళ్లను, నారి జన్మవృత్తాంతాలను గురించి ఎన్నో కట్టుకథలు బయ 

లుదేరాయి. దేశంలోని కొన్ని, ప్రాంతాల్లో శివుడు సృష్టికి మూలమని 

భావించేవారు. ఆయన సహధర్మచారిణి అయిన పార్వతి మాతృదేవత. 

సింధు లోయ నాగరకతకు కొన్ని శతాబ్దాల ముందే మాతృదేవతారాధన 

ఉండేది. ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లో విష్ణుమూర్తిని స్థితి లయుడిగా ఆరాధించే 

వారు. ఆయన భార్య లక్ష్మీ దేవిని వివిధ వస్తువులతో ఆరాధించే ఆచారం 

ఉండేది. మానవ జీవితంలో పుట్టుక ఎంత [పధానమైందో మరణం కూడా 

అంతే (పధానం. జనన మరణాలకు మూలమైనవాడే శివుడు. అంటే సృష్టి 

లయలకు ఇతడే మూల కారకుడు. అల్లే, ఈయన భార్య గొప్ప మాతృ 
మూర్తి. శక్తి సంపన్నురాలు. ఆమెకు ఉమ, పార్వతి అని పేర్లుండేవి. ఆమె 

కాళికాదేవి. ఈ శక్తి స్యరూపిణికి బలి ఒక్కటే సంతృప్తినిచ్చేది. విష్ణువు 

ఒకే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించేవాడు. అతడు స్థితికి మూల కారకుడు. 

మానవులను దయతో చూడ్డం, వారి సంక్షేమానికి పాటుపడ్డం ఆయన 
ఏకైక ధ్యేయం. ఆయన భార్య లక్ష్మీదేవి ఐశ్వర్యదేవత. 

వైదిక సంస్కృతిలో బహు దేవతారాధన (ప్రారంభమైంది. దీనికి 

కారణం భగవంతుడు వివిధ అవతారాలను దాల్చ్పడమే. ఈ. మత సిద్ధాంతం 

కింద పేర్కొన్న వివరణను దారితీసింది. జీవాత్మ ఒక్కడే, అదె పరమాత్మ. 
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అతడిని మూడు విధాలుగా భావించవచ్చు. సృష్టికర్త (బ్రహ్మ, స్థితికి కార 

కుడు విష్ణువు, లయుడు శివుడు. ఒకే ఒక దేవుని రూపాలే పైన పేర్కొన్న 

(త్రిమూర్తులు. దేవుని గుణగణాలే వివిధ మూర్తులుగా భాసించాయి. వీరిలో 

ఏ స్వరూపాన్ని పూజించినా బ్రహ్మను పూజించినట్లే. విష్ణుమూర్తి వివిధ 
రూపాల్లో ప్రపంచంలోకి వచ్చి ప్రజలకు సహాయకారుడుగా, మోక్ష సాధ 

నకు మూల కారకుడిగా ఉన్నాడు. 

మానవాకృతిని దాల్చిన దేవుడే అతని అవతారం. విష్టుమూర్తి తొమ్మిది 

అవతారాలు ఎత్తాడు. వాటిలో ప్రధానమైనవి రాముడు, కృష్ణుడు, బుద్ధుడు. 
పురాణాలనే పేరుతో అన్ని శాఖలను, అన్ని వర్గాలను కలపడం 

కోసం ఎన్నో రకాలైన కథలనూ, కాకరకాయలనూ అల్లారు. ప్రపంచం ఏ 

విధంగా సృష్టించడం జరిగింది? దేవుళ్ల జీవితాలు ఎలా వున్నాయి? 

రాజుల పరిపాలన ఏ విధంగా కొనసాగుతుంది? అనే వివిధాంశాలతో 

పురాణాలను రాయడం జరిగింది. ఎక్కువ పురాణాలు ఏష్టువుకు సంబం 

ధించినవే. కొన్ని మాత్రమే [బహ్మకు, శివునికి సంబంధించినవి. అధర్వణ 

వేదంలో ఐతిహాసిక పురాణాలను గూర్చి పేర్కొనడం జరిగింది. వీటిని 

కొందరు వైదిక వాజ్మయంలో భాగాలని భావించారు. (క్రీ.శ.5వ శతాబ్దా 

నికీ, ఈనాడు లభ్యమౌతున్న పురాణాలనన్నింటినీ రాయడం జరిగింది. 

ఆనాటి హైందవ మతం వీటికి పవఐ(త (గంధాల బెన్నత్యాన్ని చేకూర్చింది. 

వేదాలకంటే సామాన్య ప్రజానీకానికి పురాణాలే మక్కువ అయ్యాయి. ఈ 

నూతన హిందూ వుతాన్ని పాచిన మతం కంటే భిన్నంగా పేర్కొవా 

లంటే, పౌరాణిక హిందూ మతమని చెప్పాలి. ఈ క్రమంలో నిర్మితమైన 

సంస్కృతే పురాణ సంస్కృతి. 

పౌరాణిక సెందవ మతం చాలా విశాలమైంది. అందుచేతనే వివిధ శాఖ 

లను, వివిధ రకాలైన నమ్మకాలను ఇముడ్చుకోగల్సింది. (పకృతి ఆరాధన, 

విగహారాధన, ఏకేశ్వరోపాసన ఇందులో ఇమిడిపోయాయి. మానవుల సామా 

జిక, నైతిక జీవన విధానానికి సంబంధించిన మత ధర్మాలు, అంటే కర్మ, 

పునర్జన్మ, వర్ణా(శమ ధర్మాలను ఉన్నఎ ఉన్నట్లుగా వైదిక బాందూ మతం 

నుంచి గ్రహించడం జరిగింది. 

ఇంకో ప్రధానమైన అంశం ఎమంటే వేదాలకు, అరణ్యకాలకు, ధర్మ 

శాస్త్రాలకు సంబంధించిన వ్యాఖ్యానాలు. అల్లె హిందూమతంలోని జనన 
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మరణాలకు సంబంధించిన కర్మకాండ కూడా వ్యాప్తిలోకి వచ్చింది. దీనికి 

బాధ్యులు (బాహ్మణులు. (ప్రజల మత, సామాజిక వధానాలపపై నియం 

(తణ వీరికుండేది. 

పురాణ హిందూమత స్థాపకులు, ఆనాటి పరిస్థితులనన్నింటినీ అవ 
గాహన చేసుకొని, భారతీయుల మనస్తత్వంలోని లోతుపాతులను అర్థం 

చేసుకొని, వివిధ మత పోకడలను ఆకళించుకోగలిగారు. ఈ పునాదిపై 

నిర్మితమైన సంస్కృతి విశాలమైంది, సమ[గమైంది కూడా. ఇవి అన్నీ 

కాక, కుల బేధం ఎక్కువైంది. పురాణకాలపు మతం, సంస్కృతిని బట్టి 

(బాహ్మణులకు ఉన్నతస్థానం ఎర్పడ్డమే కాక వారి మూలంగా కులవ్యవస్థ 

గట్టి పడింది. బ్రాహ్మణులకు, మతంపైన, సాంఘిక జీవనము పైన ఎంతో 

పలుకుబడి ఉన్నను పరిపాలనలో గాని ప్రభుత్వంలోగాని వారికి ఎక్కువ 
(పవేశం లేదు. పౌరోహితులుగా మత కర్మకాండ ఆధిపత్యాన్ని వహిం 

చారు. హిందూ రాజ్యం ఇంకా మతపరమైన రాజ్యంగానే ఉంది. అందు 

వల్ల హిందూమత బెన్నత్యానికి పాటుపడ్డం [పభుత్యం కర్తవ్యం. మత 

చట్టాలు అమలుపర్చడం కూడా (ప్రభుత్యవిధియే. ఎప్పుడైతే పురోహిత 

వర్గ (ప్రభావం నుంచి మానవుడు ఆలోచనా విధానం, సాంఘిక ఆచార 

సాంప్రదాయాలు కూడా శాసన మూలాధారాలుగా ఎర్పడ్డాయో, రాజ్యం 

లౌకిక చట్టాలను తయారు చేయడానికి అవకాశం ఉంది. హిందూమతాన్ని 

అనుసరించి ఒకే విధమైన సాంస్కృతిక సామాజిక జీవన విధానాన్ని అభి 

వృద్ధిపర్చడానికి ఆ ప్రభుత్వానికి అవకాశముంది. అల్లే, ప్రాంతీయ సంస్కృ 

తులకు, సాంఘిక సంస్థలను కూడా గుర్తించి వాటికి హిందూ సంస్కృ 

తితో సమానమైన హోదాను ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. 

వర్ణాంతర వివాహాల మూలంగా కొన్ని ఉపకులాలు తలెత్తాయి. (పధా 

నమైన నాలుగు కులాల్లో విభిన్నమైన సముదాయాలు తలెత్తాయి. వెశ్య 

కులంలో వృత్తి పరమైన ఉపకులాలు ఎర్పడాయి. ఉదాహరణకు: వైద్య, 
కాయస్థ మొదలైనవి. 

సమాజంలో స్త్రీలకు గౌరవం, ఉన్నప్పటికీ, వారి పరిధిని దాటి 
బయటికి రాకూడదు అనే నియమం ఏర్పడింది. పురాణకాలం నాటి హిందూ 

మతాన్ని సంక్షిప్తంగా పరిశీలిస్తే, దాని మూలంగా ఉత్పన్నమైన విభిన్న 

పరిస్థితులు తేటతెల్లమౌతాయి. దేశంలో కొన్ని భాగాల్లో, ప్రధానంగా దక్షిణ 
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భారతదేశంలో, పురాణకాలంనాటి హిందూ మత (పభావమున్నప్పటికీ, 

ఏ విభాగానికి ఆ విభాగంలో (పత్యేకమైన భాష, ఆచార సాంప్రదాయాలు, 

న్యాయ శాసనాలు, ఆయా ప్రాంతాలను బట్టి ఏర్పడ్డాయని చెప్పవచ్చు. 

దక్షిణ భారతదేశంలో, కొన్ని ద్రవిడ సమాజాల్లో, మాతృ స్వామిక వ్యవస్థ 
కూడా అమల్లో ఉంది. హిందూ మతానుగుణ్య మైన పితృస్వామిక వ్యవస్థ 

కంటే ఇది పూర్తిగా భిన్నమైంది. 

పురాణకాలంలో మతం, సమాజం ప్రాధాన్యత వహించినా, ప్రధాన 

మెంది అది ఒక్కటే కాదు ఇతర అంశాలెన్నో, గుర్తించాల్పినవి ఉన్నాయి. 

విజ్ఞానశాస్త9ం, సారస్యతం, లలితకళలు కొంత వరకు మత పరిధి నుంచి 

బయటకు వచ్చాయి. వీటితో మానవ జీవితానికి అన్యోన్య సంబంధం 

ఉంది. గుప్తుల ఆస్థానంలో మత (పాధాన్యంలోని సాం[పదాయ వాజ్మయా 

లతో సరితూగ గలిగిందే, గుప్తుల కాలం నాటి వాజ్మయం. ఆ రకంగా 

గుప్తులు వాజ్మాయాన్ని పోషించినందుకు మనం వారికి రుణపడి ఉండాలి. 

విజ్ఞానశాస్త్రం, వాజ్మయం అభివృద్ధి చెందటానికి ముఖ్య కారణం 

(గ్రంధాలను ఎక్కువ ఉపయోగించుకోవతమే. ఎన్నో శతాబ్దాలు భారతదే 

శంలో కరోష్టి, (బాహ్మలిపులు అమల్లో ఉండేవి. రాయడానికి ఉత్తర హిందూ 

స్థానంలో చెట్ల బెరడును, దక్షిణ హిందూ స్థానంలో తాటాకులను ఉపయో 

గించేవారు. 

సంస్కృతం మతానికి, ఎజ్జాన శాన్తాానిక్, వాజ్మయానికి సంబం 

ధించిన భాషగా పేరెన్నికగాంచింది. ఆనాడు ఉన్నత విద్యకోసం, విశ్వవి 

ద్యాలయాలను (ప్రభుత్యం ఎర్చాటుచేసేది. నలందాలోనూ, ఇతర (దేశా 

ల్లోనూ మత సంబంధమైన, లౌకికపరమైన విద్యను విద్యార్థులు అధ్య 

యనం చేసేవారు. ఆ కాలంలో విజ్ఞాన శాస్త్రాలు, వైద్యశాస్త్రం, గణిత 

శాస్తం, జ్యోతిశా్శాస్తాంలు అభివృద్ధి చెందాయి. వైద్యంతో పాటు విద్యా 

ర్థులు శస్త్ర చికిత్సను నేర్చుకొనే వారు. శస్త్రం చికిత్సలో లాన్ సెట్ 

(120060లను వాడే విధానాన్న ఐద్యార్థులకు బోధించేవారు. గాయాలకు 

చికిత్సచేయడం, వాటికి వాడే బెషధాలను తయారుచేయడం కూడా నేర్చు 

కున్నారు. గణిత శాస్త్రజ్ఞులకు మపెథాగరస్ సిద్ధాంతం తెలుసు. 7 విలువను 

తెలుసుకొని గణితాలకు సంబంధించిన సమాధానాలను కనుగొనేవారు. 

ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులు, నక్ష(త్రాలను, వివిధ (గ్రహాలను బట్టి రాత్రింబవళ్లు 
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ఎట్లా ఏర్పడ్డాయో కనుగొన్నారు. భూమి రోజుకోసారి పరిభ్రమిస్తుందని 
కనుగొన్నారు. దాని చుట్టుకొలత ఎంత వరకు ఉందో తెలుసుకున్నారు. 



7. నూతన వీచికలు - నూతన ప్రవాహాలు 
దక్షిణ భారతదేశంలో ఇస్లాం-అద్వైతం, భక్తి, 

రాజపుత్ర సంస్కృతి (క్రీ.శ. 700-1000) 

హర్షవర్థనుని తరువాత, 300 సంవత్సరాల వరకు రాజకీయ అనైక్యత 

ఉండేది. మేధా సంపత్తి విషయంలో కూడా ఏమాత్రం అభివృద్ధి పొడచూ 

పలేదు. దేశం చిన్న చిన్న రాజ్యాలుగా విడిపోయింది. ఆ చిన్న రాజ్యాల్లో 

నివసించే ప్రజల దృక్పథంలో కూడా తేడా ఏర్పడింది. ఎవరికి వారు 

వారి స్వంత (ప్రపంచంలో జీవించడం మొదలుపెట్టారు. జాతీయ సమై 

క్యత పూర్తిగా సన్నగిల్లింది. మతపరంగా కాని, మేధాసంపత్తి విషయంలో 
గానీ లాంఛనత్యం, ఆధికారికతత్యం చోటుచేసుకొన్నాయి. పురాణకాలం 
నాటి హిందూమతంలోని రెండు శాఖలు, రెండు మతాలు, కవ, వైష్ణవ 

మతాలుగా అభివృద్ధి చెందాయి. (ప్రజల్లో మతస్ఫూర్తి ఎక్కువగా ఉండేది. 

నూతనత్వం కాని, లోతుకుపోయి విషయాన్ని పరిశీలించే తత్వంగాని 
ఉండేవికాదు. మతానికి సంబంధించిన రాతలు పురాణాలకు అనుబంధా 

లుగా, ప్రాచినస్మృతులకు (ప్రతిరూపంగా వ్యవహారంలోకి వచ్చాయి. గత 

ఇజ్ఞాలం నాటి ఆలోచనాపరుల భావాలను మక్కీకి మక్కీ అనుసరించేవారు. 

రచనలు వ్యాకరణానికి, ఛందస్సు నియమనిబంధనలకు పరిమితమైనాయి. 

వాజ్మయంలోని ఇతర శాఖలైన నాటకంలోనూ, కావ్యరచనలోనూ ఇదే 

జరిగింది. శిల్ప(ప్రక్రియా ప్రయోగంతో, పైవాటిలోని సారాంశాన్నంతా పిండి 

వేయడం జరిగింది. సృజనాత్మక వాజయంకన్నా ఛందో (గంధాలు తండో 

పతండాలుగా రావడం మొదలెట్టాయి. వ్యాఖ్యాతలు ఈ నియమ నిబంధ 

నలను అనుసరించే, ప్రాచీనగంధాల ఆధారంగా వ్యాఖ్యానాలను రాశారు. 

గుప్త సామాజ్య పతనానంతరం, భారతదేశంపై ఎంతోమంది విదే 
శీయులు దండెత్తివచ్చారు. వారిలో ముఖ్యులు శకులు, హూణులు, ఘూర్చ 
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రులు. వీరి రాకతోనే దేశం ఐక్యతకు విచ్చిత్తి ప్రారంభమైంది. 11వ శతాబ్ది 

చివరిలో కొన్ని సాహసోపేతులైన తెగలు చిన్నచిన్న రాజ్యాలను ఎర్పర 

చుకొన్నారు. వారు ఒకరితో నొకరు యుద్ధం చేసుకొనే వారు. విచ్చిత్తి 
పొందిన రాజ్యాల స్థానంలో వీరే (పముఖపాత వహించారు. వారు సంచార 

జాతులు. ఆనాటి హిందూమతం, సంస్కృతి వీళ్లను ఆకర్షించింది. హిందూ 

సమాజంలో అత్యున్నతమైన హోదాను సంపాదించాలనే ఉద్దేశ్యంతో వీరు 

తాము క్షత్రియ వీరుల సంతతి వారమని చెప్పుకొనేవారు. తామే రాజపు 

(తులమని వ్యవహరించుకొన్నారు. 

హిందూ సమాజంలో రాజపుత్రులు నూతన రక్తంతో (ప్రవేశించి ఒక 

ఉత్తేజకరమైన ఉద్యమాన్ని లేవనెత్తారు. స్తంభీకృతమైన మేధో జీవితాన్ని సాంస్కృ 
తిక జీవన విధానంలో వినూత్నమైన ఉత్తేజాన్ని కలిగించారు. వీరి ఆస్థా 

నాలు కళలకు, సారస్యతానికి, కావ్యాలకు, నాటకాలకు నిలయాలైనాయి. 

మాళ్వరాజైన రాజభోజుడు (క్రీశ.1018-1055) గుప్త రాజుల వైభవాన్ని 

పునరుద్ధరించి, లలిత కళలను, పండితులను పోషించి “రెండో విక్రమా 

దిత్యుడ”నే పేరును పొందాడు. ఆయనకు పూర్వం కనోజ్ రాజైన రాజా 
మహేందదపాలుడు, శేఖర్ అనే నాటకకర్తను పోషించాడు. ఈ కాలపు 

చివరి భాగంలో బెంగాల్ రాజైన రాజా లక్ష్మణసేన్ ఎంతో మంది కవు 

లను పోషించాడు. “గీత గోవింద రచయిత అయిన జయదేవుడు 

ఈయన ఆస్థానంలోని వాడే! 

పదకొండవ శతాబ్దానికి వాజ్మయం సంస్కరణ పొంది కాశ్మీర్ వరకు 

చేరింది. దక్షిణ భారతదేశ పురాణ కథలను సంస్కృతంలో “కథా సరిత్సా 
'గరిమనే పేరుతో సోమదేవుడు అనువదించాడు. కల్లణుని 'రాజ తరం 
గిణి' కాశ్మీర్ చరిత్రను తెల్పే చక్కటి కావ్యం. వాజయంలోనూ, చరిత్ర 
లోనూ ఇది ప్రసిద్ధి చెందిన గ్రంధం. సంస్కృతం (పజల ఆదరణను 

కోల్పోయిన తర్వాత (ప్రాంతీయ భాషలు (పాముఖ్యంలోకి వచ్చాయి. 

రాజపుత్రుల ఆస్థానంలో ఈ భాషలు (ప్రాచుర్యాన్ని పొందాయి. [వింగల్] 

హిందీలో ఆజ్మీర్ వాజైన చౌహాను (పోత్సాహంతో “పృధ్వీరాజ్ రాసో” అనే 

మొదటి (గంధ రచన జరిగింది. చందబర్జాయ్ చౌహాను ఆ కాలంలో ఆస్థా 
నకవి. అతడే ఈ [గ్రంధకర్త అని (ప్రతీతి. కొంతమంది విద్యంసుల దృష్టిలో 

ఈ (గంధాన్ని చాలామంది రచయితలు కలిసి రాసారనే భావన కూడా 
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ఉంది. రాజపుతుల కాలంలో వాస్తు శిల్పం కూడా అభివృద్ధి చెందింది. 

చితోడ్ రణతంభోర్, మారడు, గ్వాలియర్నందలి కోటలు, బుందేల్ఖండే 

లోని ఖజురాహో, భువనేశ్వర్లోని దేవాలయాలు, వీరి శిల్పకళా (ప్రతిభకు 

మచ్చుతునకలు. రాజపుత్రయుగ సంస్కృతి వారి ప్రతాపాన్ని పతిబింబి 

స్తుంది. వ్య క్తిగత దృక్పధంతో పరిశీలిస్తే, కవిత్వం మొత్తం పూర్తిగా శృంగార 

రసభరితమైన కావ్యాలుగా పేర్కొనవచ్చు. జాతీయ సమైక్యతా, సమిష్టి 

సంక్షేమం దృష్ట్యా పరిశీలించినపుడు ఇవి కొంత నిరాశా జనకంగా ఉన్నాయి. 

తెగల స్పృహతో మునిగిన రాజపుత్రులు వర్గం, కులం, అనే వాటి పటిష్ట 

తలను గుర్తించలేక పోయారు. ఇక వీరికి జాతీయ సమైక్యతను గురించి 
ఆలోచించటానికి వీల్లేకపోయింది. ఆ విధంగానే ఆనాటి సమాజంలో ఐక 

మత్యం లోపించింది. నాలుగు చతుర్యరాల్లో ఒక్కొక్కదానిలో ఎన్నో ఉప 

కులెలు ఏర్పడ్డాయి. అవి వ్యక్తులకే దాసోహమయినాయి. జాతీయతా 

భావం సంపూర్తిగా మృగ్య మైంది. 

ఇదే కాలంలో, దక్తిణ భారతదేశం మితిమీరిన నాగరకతకు, విదేశీ 

యుల దండయాతలు దుర్తటనలకు ఎక్కువలోను కాలేదు. ఉత్తర హిందూ 

స్థానం వలె రాజకీయ అనైక్యతకు బలి కాలేదు. ఈ మూడు శతాబ్దాల 
కాలం కేరళ, పాండ్య రాజ్యాల్లో సుస్థిరత నెలకొనింది. ఈ కాలం తరు 

వాత వచ్చిన మార్పు చాలమంచ మార్పు, దక్షిణ భారతదేశాన్ని ఒకే 

రాజకీయ విభాగంగా ఏర్పరచింది. |క్రీ.శ.1005 సం॥లో చోళరాజైన రాజ 

రాజు ఈ భాగానికంతటికీ ఏకైక రాజు. ఇతని నౌకాదళం శ్రీలంకను 

జయించింది. ఆయన కుమారుడైన రాజేంద్ర చోళుడు బంగాళాఖాత సమీప 

(పాంతాన్నంతటినీ జయించి తన రాజ్యాన్ని విస్తరింపచేసాడు. 

దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న అనుకూల పరిస్థితులు, ఉత్తర భారతదే 

శంలో వలెకాక వైజ్ఞానిక జీవితాన్ని స్తంభీకృతం కాకుండా చేశాయి. మత 
తాత్విక చింతనలో గుర్తింపదగ మార్పు సంభవించింది. ఎడో శతాబ్దంలో 

వచ్చిన శైవ, వైష్ణవ మతాల్లో కొంతమంది (ప్రచారకులు మతోత్సాహంతో 

పురాణాలను తమిళకవితలో వ్యాప్తి చేశారు. ఇదే తర్వాత భక్తి ఉద్యమం 

అయింది. దీనిలో వారు (ఉమకు, భక్తికి (పాముఖ్యాన్నిచ్చారు. ఈ కూర్మి 

కవుల్లో శివుని అనుయాయులను “ఆడయార్లు అని, విష్ణు అనుయాయు 

లను “ఆళ్వార్లు అని అంటారు. దక్షిణ భారతదేశంలో హిందూ మతాన్ని 
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(ప్రజలకు సన్నిహాతంగా తీసు కెల్లినవారే ఈ ఆళ్వారులు. హిందూమత 

సారస్యతంలోని పవిత్ర (గంధాలైన విష్ణుపురాణం, భగవద్గీత మొదలైన 

[గ్రంధాల నుంచి భావాలను తీసుకున్నారు. వారి మతావేగం, కఎతాతృష్ట 

మూలంగా విష్టువుపై గల భక్తి ఈ మతాన్ని కొత్త మతంగా తీర్చిదిద్దింది. 

శైవ, బౌద్ధ, జైన మతాలకన్నా హందూమతం సామాన్య [ప్రజానీకానికి 

సన్నిహితమైంది. వైష్టవంతో దక్షిణ భారతదేశంలో తలఎత్తిన మరో మతో 

ద్యమం శెవం. ఆది శంకరాచార్యుల వేదాంత [గ్రంధమైన “ఉత్తర మీమాంస” 

అనే వ్యాఖ్య ఈ ఉద్యమంలో ప్రధానమైన పాత్ర వహించింది. ఆయన 

(పబోధాల్లోని (ప్రధాన అంశం అమళలే; పవత (గంధాలన్నీ ఒకే సత్యాన్ని 

నిరూపిస్తాయి. వీటి మూలంగా ఏకేశ్వరోపాసన వివిధ రీతుల్లో వెల్లడపు 

తుంది. శంకరాచార్యుల దృష్టిలో దేవుడొక్కడే. అతడే సర్వశక్తిమంతుడు, 

నిర్గుణుడు. దేవుడు తప్ప మిగిలినవన్నీ మిధ్యలే. మానవుడు ఆజ్ఞానిగా 
ఉన్నంతవరకు మాయయే సత్యమని భావిస్తాడు. ఆ [క్రమంలోనే జీవి 

తాన్ని కొనసాగిస్తాడు. ఎవరైతే మోక్షాన్ని సాధించాలని అనుకుంటారో, 

వారు ఆజ్ఞానాంధకారం నుంచి బయటపడాలి. దేవునిలో ఐక్యం కావాలి. 

మానవుడు అత్యున్నత దశకు చేరుకునేంత వరకు దీన్ని సాధించలేడు. ఈ 

సాధనలో ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక విషయాలను అభ్యసించాల్సి ఉంది. తన జితేం 

దియాలను నిగ్రహించుకొని, మామూలు ఆలోచనలను విడనాడి, ప్రత్యేక 
మైన స్థితిని చేరుకుంటాడు. 

శంకరాచార్యుని అద్వైత సిద్ధాంతం హతుబద్ధమైంది. హిందూమత 

పరిజ్ఞానం పుణికిపుచ్చుకొన్న తత్వ సిద్ధాంతం. భక్తి యోగాన్ని శంకరాచా 

ర్యుల కాలంలోనే ఆళ్వారులు, అడయారులు (ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చారు. 

10, 11 శతాబ్దాల్లో శెవ, వైష్ణవ పండితులు భక్తి ఉద్యమానికి తాత్విక 

చింతనను కల్పించారు. ఈ కోవలోకి చెందినవాడే రామానుజాచార్యులు. 

ఇతడు భక్తి శాఖను ఒక (పత్యేక మతంగా తీర్చిదిద్దాడు. (ప్రజలందరు 

ఉత్తర, దక్షిణ భారతదేశాలనే తేడా లేకుండా ఈ మతం పట్ల ఆకర్షితులైనారు. 

రామానుజాచార్యులు, శంకరాచార్యుల వేదాంత (గంధంలాగే, ఉప 

నిషత్తుల సారాంశాన్ని (ప్రజలకు బోధించాడు. అయితే ఇతని వ్యాఖ్యాన 

ధోరణిలో తేడా ఉంది. ఇతని ద్భేష్టిలో కూడా దేవుడు ఒక్కడే. అయితే 

అతడు నిర్గుణుడు కాదు. ఈశ్వరుడు అందరికీ అధిపతి. ఆతడే పురుషోత్త 
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ముడు. ప్రపంచంలోని సృష్టి, స్థితి, లయలకు కారకుడు. తన నుంచే 

(ప్రకృతిని సృష్టించాడు. జీవాన్ని కూడా సృష్టించాడు. తన సృష్టికీ, తనకూ 

అబేధ్యాన్ని పాటించాడు. పదార్థం, జీవం రెండూ దైవ సంబంధాలే. అతడి 

ఆజ్ఞలను పాటించేవే. జీవాత్మ, కర్మకాండలను ముగించుకొని, జ్ఞానాన్ని 

సంపాదించి, చిట్టచివరగా మోక్ష సాధనకు ఉప[కమిస్తుంది. 

శంకరాచార్యుల అద్వైత మతం కానీ, ఆళ్వారు కవుల భక్తి ఉద్యమం 

కానీ భారతదేశ మత చరితలో వినూత్న మైనది. వీటి పుట్టుకను పరిశీలిం 

చినప్పుడు పాత మత భావాలనే తీసుకున్నప్పటికీ, వీరికాలంనాటి సాంఘిక, 

రాజకీయ పరిస్థితులెన్నో వీటి ఆవిష్కరణకు దోహదం చేశాయి. దక్షిణ 

భారతదేశంలోని ఈ మత సంస్కరణకు మూల కారణం విదేశీ సంస్కృతీ 

(ప్రభావమే. కొంత మంది చరితకారులు దక్షిణ భారతదేశంలో ఉండిన 

కైస్తవ మత (Nestarian Christianity) ప్రభావమేనని భావిస్తున్నారు. 

డాక్టర్ తారాచంద్ తన (గ్రంధమైన “భారతీయ సంస్కృతిపై ఇస్లాం మత 
(పభావం”లో, ఇస్లాం మతం యొక్క (ప్రభావం ఈ మతోద్యమాలన్నింటి 

మీద ఉందని తెలిపారు. అంతకు పూర్వమే అరబ్బులకు దక్షిణ భారతదే 

శంతో సంబంధం ఉంది. ఇస్లాం మతం అవతరించక ముందే అరేబియా 

దేశానికి, దక్షిణ భారతదేశానికి వాణిజ్య సంబంధాలు ఉండేవి. ఎడో శతా 

బ్దంలో ఇస్తాం మతం అరబ్బులకు సాహస (ప్రవృత్తిని నేర్చింది. దానిమూ 

లంగా విదేశీ వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందింది. పైగా ఇరాన్ను జయించ 

డంతో, భారత-ఇరాన్ దేశాల మధ్య వ్యాపారం విరివిగా పెరిగింది. ఆ 

తర్వాత శ్రీలంకలోనూ, వులబార్ ప్రాంతంలోనూ వారు సంబంధాలు 

ఏర్పరచుకున్నారు. ఏరు శాంతికాముక వ్యాపారులు కావడం వల్ల హిందూ 

రాజులు, (ప్రజలు విరి వ్యాపారాన్ని ఆటంకపరచలేదు. తమ మతాన్ని 

(పబోధించటానికి, (ప్రాచుర్యంలోకి తేవడానికి పూర్తి స్వేచ్చను ఇచ్చారు. 

వారి ఉత్సాహం, హిందువుల మనస్సుల్లో ఉత్తేజాన్ని కలిగించింది. మతం 

పట్ల ఆసక్తిని పెంచింది. మత సంబంధమైన జీవితాన్ని కదలించి వేసింది. 

ఆ కాలంలోనే అరబ్బులు, సింధు (పాంతానికి రావడం జరిగింది. 

వీరు ఇచ్చట పరిపాలనను కూడా ఏర్పరచుకున్నారు. 8వ శతాబ్ది (ప్రారం 
భంలో శ్రీలంక ప్రభువు మృతి చెందిన అనాధపుతికలను హాడ్డా (Hedjah) 

ఆనే ఆ (పాంతపు గవర్నరు అయిన హజాజ్ ఇబ్న్-ఎ- యూసఫ్ వద్దకు 
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పంపాడు. వారు పయనిస్తున్న ఓడలను దొంగలు కచ్ [ప్రాంతంలో కొల్లగొ 

ట్రారు. ఈ అమ్మాయిలను ఎత్తు కెళ్ళిపోయారు. సింధు రాజైన దాహర్ను 

వీరిని విడిపించమని హజాజ్ కోరాడు. కాని దాహర్ నిర్లక్ష్యం చేశాడు. 

అతన్నిఃజిక్షించాలనే ఉద్దేశ్యంతో క్రీశ. 712 ప్రాంతంలో ఒక దండయాత్ర 
జరిగింది. మహమ్మద్-బీన్-కాసిం సింధూ, ములాన్ ప్రాంతాలను జయించి, 

ఇస్లాం ఖిలాఫత్లో కలిపి వేశాడు. 

సింధురాజు క్రీశ. 861 ప్రాంతానికి ఖిలాఫత్ జొన్నత్యాన్ని అంగీకరిం 

చాడు. ఆ తర్వాత ముస్లీం నవాబులు ఎన్నో స్వతంత్ర రాజ్యాలను ఎర్ప 

రచుకున్నారు. ఈ ముస్లీం రాజ్యాల్లోనే కాక, మిగిలిన (ప్రాంతాలలో కూడా, 

అరబ్ వ్యాపారులు సింధూ ప్రాంతంనుంచి గుజరాత్ వరకూ, కథియవార్ 

(పాంతాలలో వ్యాపారాన్ని కొనసాగించారు. 

పశ్చిమ భారతదేశంలో హిందూ, మహమ్మదీయ (ప్రభావాలను గురించి 

మనకు కొంత పరిచితమే. అరేబియా ప్రభావం ఇక్కడి ముస్టింలపె ఎంతో 

ఉంది. ఖలీఫామన్ సూర్ (|క్రీ.శ.757-774) కాలంలో, హిందూ పండితులు 

బాగ్జాదుకు వచ్చి, (బహ్మగుప్తుని బహ్మ సిద్ధాంతాన్ని “కంధ్కధాయ 
కాన్ని” తీసుకొచ్చి, అక్కడి పండితుల సహాయంతో, అరబ్బీ భాషలోకి 
ఆల్ ఫాజరీ అనువదించాడు. తర్వాత హరుణ్ (H2॥n) కాలంలో ఆయన, 

ఆయన మంతుల ఉదార భావాల మూలంగా ఎన్నో పుస్తకాలను సంస్కృతం 

నుంచి అరబ్బీ భాషలోకి అనువదించటం జరిగింది. ఈ మంతులు అరబ్బు 

పండితులను భారతదేశానికి వైద్య శాస్తం అధ్యయనానికి పంపడం జరి 

గింది. కొంతమంది వైద్యులను పిలిపెంచి వైద్యశాలల్లో సూపరింటెండెం 

ట్లుగా నియమించడం జరిగింది. వారు వైద్య శాస్త్రంలోనూ, తత్త్వ శాస్త్రం 

లోనూ, ఖగోళశాస్త్రంలోనూ, జ్యోతిశ్శాస్త్రృంలోనూ ఎన్నో (గంధాలను 

అరబ్బు భాషలోకి అనువదించారు. ఆల్-ఫిరిస్ట్ బెడ్బా యొక్క తాత్విక 

(గంధాన్ని అనువదించాడు. ఆచార్య సచిన్ దృష్టిలో ఇది బాదరాయణ 

వ్యాసుని వేదాంత సూత్రమని అభిప్రాయపడ్డాడు. సింధూప్రాంతం ముప్లంల 

(అబ్బాసెర్ల) పాలనకాలంలో ఉండినంత వరకూ సంస్కృతం నుంచ 

అరబ్బీ భాషలోకి అనువాదం కొనసాగింది. 

అయితే సింధు, గుజరాత్ ప్రాంతాలపై ముస్లీంల సాంస్కృతిక (ప్రభావం 

ఇంకా పూర్తిగా వెలుగులోకి రాలేదు. ఎది ఎమైనా దక్షిణ, పశ్చిమ భారత 



నూతన వీచికలు - నూతన (ప్రవాహాలు 73 

దేశాల్లో ముస్లిం ప్రభావం పరిమితమైందే కాక పరోక్ష మెంది కూడా. ఉత్తర 

భారత పరిస్థితి అట్లా కాదు. ముస్లీం తుర్కులు పదవ శత్తాబ్దం నుంచి పద 
మూడవ శతాబ్దం వరకు, ఢిల్లీ సుల్తానుల పరిపాలనా కాలందాకా దండ 

యాత్రలను కొనసాగించారు. భారతదేశ జీవన విధానంయె (ప్రతి శాఖ 
లోనూ వీరి ప్రభావం ఉండనే ఉంది. ఎనిమిదవ ఆధ్యాయంలో ముస్లీం 

సంస్కృతి ఎర్చ్పడ్డ బీధానం, అది భారతదేశానికి ఎట్లా వ్యాపించింది, 

భారతదేశ సాంస్కృతిక విధానంలో ఎటువంటి పాత వహించింది, అనే 

విషయాలను పరిశీలిద్దాం. 
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ముస్లీం సంస్కృతికి ఆధారం ఇస్లాం మతం 

ముస్లీం సంస్కృతికి ఆధారం ఇస్తాం మతం ఇస్లాం జన్మస్థలం అరేబియా. 

ఇది విశాలమైన భౌగోళిక ప్రదేశంలో ఒక భాగం. ఇది ఎర్ర సముద్రం, 

అరేబియా సముద్రం, పర్షియన్ గల్ఫ్ మధ్యధరా సముద్రాలచే పరివేష్టి 
తమైంది. అరేబియా ప్రాచీన (ప్రపంచంలో కేంద్రస్థానంలో ఉంది. ఇది 

మూడు ద్వీపాలకు కూడలి. ఇక్కడే అనేక గొప్ప సంస్కృతులు వెలి 

శాయి. ఆసియాలోనూ, ఆ(ఫికాలోనూ, యూరప్లోనూ ఎన్నో సంస్కృ 

తులు పుట్టాయి. వీటన్నింటికీ అన్యోన్య సంబంధం ఉంది. మధ్యధరా 

సముద్రానికి, హిందూ మహా సముద్రానికి మధ్య అప్పటి కాలంలో వ్యాపారం 

బాగా కొనసాగేది. సిరియా, పాలస్తీనా, హెడ్జాజ్, యామెన్లకు భూమా 

ర్గాలున్నాయి. ఇవన్నీ తూర్పు పశ్చిమ ప్రాంతాలను రహదారి మార్గంలో 

కలుపుతున్నాయి. ఈ మధ్య (ప్రాంతమే సార్వజనీన మానవ నదర్రత్సా 

నికి (ప్రతీకగా (ప్రపంచంలో నిలిచింది. 

అరేబియా ప్రవక్త ఇచ్చిన నూతన సందేశం ఇస్లాం మతమే. ఇదే. 

(ప్రపంచానికి ఆశాజనకమూ, నమ్మకం కూడా. ఈ సందేశాన్ని ఇస్లాం 

మతం ఇచ్చినప్పుటికి, ఇది కొత మతం కాదు. ఇది అజరామరమైన 

సత్యాన్ని పునరుద్దాటించింది. దీన్ని దైవ (ప్రతినిధులు కాలానుగుణంగా 

(ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నారు. దీన్ని వివరించడానికి దిన్, షారియా (1% 

Shariah) అనే పదాలను ప్రయోగిస్తుంది. దిన్ అనేది అన్ని మతాలకు 

సమానం. సెమిటిక్ మతాలన్ని ఇందులో ఇమిడి ఉన్నాయి. దీన్నిబట్టి మిగి 

లిన వాటిని అర్థం చేసుకోవచ్చు. షారియా అనేది నిశ్చయాత్మకమైన 
చట్టం. దీని మూలంగా ఒక ప్రత్యేక మతం అందరకూ సంబంధించిన 
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శాశ్వతమైన ఆదర్శాన్ని సాధిస్తుంది. దిన్ మాతం మారకుండా అట్లే ఉండి 

ఒక విధంగా కొనసాగుతుంది. షారియాలు విభిన్న స్థలాల్లో, ప్రజల్లో, విభి 
న్నమైన కాలాలను బట్టి మారుతుంటాయి. దిన్గా ఇస్లాం వివిధ మతాలు 

నిర్ణయించిన శాశ్వత సత్యాన్ని గుర్తించి స్థిరీకరించింది. కాని ఇస్తాం మత 

షారియా అంతకు ముందున్న షారియాలను రద్దు పరుస్తుంది. ఇస్లాం మత 

(పబోధాలకు మూలం ఖురాన్. పవిత మత (ప్రవక్త మహమ్మద్కు ఖురాన్ 

అవగతమైంది. మహమ్మద్ (ప్రవక్త సాంప్రదాయాలు మహమ్మదీయులకు 
రెండో ప్రధాన ఆధారం. 

ఖురాన్ మూలంగా అభివృద్ధి చెందిన రెండు ప్రాథమిక మత సిద్ధాంతాలు: 

1. విశ్వాంతరాళం నుండీ (గగహించిన దైవ సిద్ధాంతం. 

2. మనిషికీ దైవానికీ ఉన్న సంబంధం. ఇదే మనిషికీ మనిషికీ 

మధ్య వునా సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది. అంతేగాక వాళ్ళ. 

హక్కులు బాధ్యతలు సమాజంలో వారికున్న స్థానం తెలుస్తుంది. 

ప్రపంచాన్ని “అంతర్దృష్టిలో” పరికించినపుడు మానవుడికి ఒక 
(కమబద్ధత, సామరస్యం, (పయోజనం అప్పుడు తెలిసి వస్తాయి. తద్వారా 

సృష్టికర్త పరిజ్ఞానం, వికాసం తెలుస్తాయి. ప్రపంచాన్ని ఎ ఉద్దేశ్యంతో 

సృష్టించాడో భగవంతుడొక్కడికే తెలుసు. దాని ఆకృతిని, స్థిరత్వాన్ని 

కాపాడడానికి కావాల్సిన నిష్పత్తిలో అందం, న్యాయం, అనేవి సృష్టికర్త 

(ఖాలిక్), రక్షకుడు (రాబ్) వునోహరుడు, దయార్ద్ర హృదయుడు (రహ 
మాన్ అండ్ రహీమ్) అనే భావనకు దారితీశాయి. విశ్వ ప్రపంచం కారణ 

బద్ధమైన సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి ఉంది. ఈలాగే మానవుడి చేతలు కూడ. 

మనిషి చేసే ప్రతి పనికీ ఈ జీవితంలోనే నిర్జీతమైన (పతిఫలం ఒకటుం 

టుంది (జాజ). ప్రపంచం అంతమయ్యేటప్పటికి ఒక న్యాయనిర్ణయం 

(యాయుము-ఉద్-దీన్) చేసే రోజు వస్తుంది. అప్పుడు మానవ జీవితా 

లను త్రాసులో తూచి వారికివ్వాల్సిన పారితోషికాలను లేదా శిక్షలను 

(ప్రకటించడం జరుగుతుంది. 
కాబట్టి, ఖురాన్లో దైవానికి సంబంధించి చెప్పిన అంశాలను ప్రపం 

చానికి సంబంఢించిన ఒకానొక సిద్ధాంతంగా వెల్టాన్ షాంగ్ (Weltan- 

50123608) చెప్పబడింది. ఖురాన్ ఊహించే ప్రపంచంలో బహుమానం 

కాని దండనకాని న్యాయ సమ్మతంగా ఉంటుంది. మానవ జీవితం ప్రపంచం 
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నుంచీ తనువు చాలించినా అంతటితో అతని జీవితం ఆగదు. ఇంకో పపం 

చంలో ఎవరు చేసిన పనులకు తగ్గట్లు వారికి బహుమానాలు కాని, దండ 

నలు కాని 'లభినాయి. 

ఇతర మతాలు తీసుకున్న దృక్పథం కంటే, ఇస్తాం మతం కూడా 

(ప్రపంచంలో విలువలను, జీవితానికి వ్యతిరేక భావాన్ని (ప్రకటించలేదు. 

కార్య క్షేత్రంలో, రాబోయే (ప్రపంచాన్ని ఆధార భూతమని భావించడం 
గమనిస్తే ప్రస్తుత ప్రపంచంలో మనిషికి మరో ప్రాముఖ్యాన్ని విలువను 

చేకూరుస్తుంది. [ప్రపంచంలో ఎంత వరకు సత్యం ఉందో నిరపేక్ష మను 

గడ దృక్పథంతో చూచినపుడు ఖురాన్కు ఇవేవీ సంబంధం లేవు. తనలో 

ఎంత వళకు సత్యం ఉందో ప్రపంచంలో కూడా అంతే సత్యం ఉందని 

భావించవచ్చు. ఆచరణలో రెండూ నిజమైనవే. ఇంత గట్టిగా జీవితాన్ని 

గురించి, భౌతిక (పపంచాన్ని గూర్చి ఆలోచించడం ఇస్లాం మతంలోని 

(ప్రత్యేకత. 

మనం గమనించినట్లుగా ఈ (పపంచ భావనలో సృష్టికర్త అత్యున్న 

తమైన వాడు. ఆయనే స్థితి, లయలకు కారకుడు. ఆ(శిత రక్షకుడు. దయార్ద9 

హృదయుడు. ఇవే దేవుడిలో ఉండే మౌలిక లక్షణాలు. వీటినుంచే అనేక 

ఇతర లక్షణాలు రావడం జరిగింది. 

ఖురాన్ దేవుడి నిర్దిష్టమైన, సమగ్రమైన లక్షణాలను తెలియజేసింది. 
దేవుడి ఖచ్చితమైన మనుగడను గూర్చి చర్చించడానికి ఖురాన్ జాగ 

త్తగా పరిశీలించింది. దేవుడి (పపంచ స్వభావాన్ని గూర్చిన సమస్య 

ఊహాజనిత తత్వంలో చాలా సున్నితమైంది. ఆస్తికత్వంలో కానీ, అది 

భౌతికవాదంలోనైనా ఆ భౌతికమైన పదార్థం ఎక్కువ వ్యతిరేకమైందే 

కాని నిశ్చయాత్మకమైంది కాదు. ఖురాన్ దేవుని ఐక్యతను గూర్చి ఇతర 

పరిస్థితులనుం చి లభించే స్వాతంత్ర్యాన్ని గూర్చి గట్టిగా పేర్కొంటుంది. 

నిశ్చయాత్మకమైన ఆయన స్వభావాన్ని గూర్చి ఎక్కడా (ప్రస్తావన లేదు. 

ఖురాన్ దేవుని ఐక్యత గూర్చి చాలా దృఢంగా పేర్కొంది. దేవుని 

గుణగణాలను పంచుకోవడమనేది ఖురాన్ నిషేధించింది. ఆయన భౌతిక 

ఆకారమే కాదు, ఆలోచన గాని, మాటను గాని ఎవ్వరు ఆపాదించుకోకూ 

డదు. ఇతర పరిస్థితులనుం చి స్వాతంత్ర్యం పాందడమనే విషయంలో 

ఖురాన్ మధ్యే మార్గాన్ని అనుసరించింది. దేవుడు భౌతిక అస్తిత్వం నుంచీ 
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ఇతర పరిస్టితులనుంచి దూరంగా ఉండాలని ఖురాన్ చెప్తుంది. వీటికి అని 

ర్రిష్టమైన విషయాలు (పధానాలు. మానవ మేధస్సుకు దేవుడంటే అయో 

మయ పరిస్థితిని కల్పించకూడదు. ఖురాన్ నిశ్చయమైన గుణాలను భగ 

వంతునికి ఆపాదిస్తుంది. కానీ వాటిని మానవుని గుణగణాలతో సరిపోల్బ 

డాన్ని ఒప్పుకోదు. భగవంతుని గుణగణాలను, మానవుని గుణగణాలతో 

పోలుసూ వాడే పదాలకు కూడా పరిమితులను ఎర్పరుస్తుంది. అయితే 

మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం ఎమంటే మొదటి దానికి, రెండో దానికి 

చాలా తేడాలున్నాయి. 

విశ్వాసమున్న వాడి (పథమ బాధ్యత భగవంతుణ్ణి (ప్రమించడం. 

నిష్టతో పూజించడం. హృదయ పవితత, మనస్సున కేందీకరించడం 

అనేవి భగవంతునప3 మా (గద్దాసక్తుల్లో (పధానమైన అంశాలు. వీటి 

కోపఠ దేవుణ్ణి (పార్టించడం, పుపవాసాలుండడం, మక్కాకు యా[తకు 

పోవడం (112ఒ)) (పధానమైన అంశాలు. వాస్తవికమైన (శద్దాసక్తులు కేవలం 

కర్మకాండల మూలంగా నిర్వహించలేం. దేవునికి విధేయతను చూపాలి. 

ఆయన (ప్రవచించిన నైతిక చట్టాన్ని అనుసరించాలి. ప్రపంచంలో ఎ విధి 

నిర్వహణను ఎవరికి అప్పజెప్తాడో ఆ పనిని వారు చేయాలి. పరిమితులు 

లేని భగవంతుని పట్ల విధేయతే ఇస్తాం మతం. అదే యధాతథమెన అర్థం. 

మత సంబంధమైన అర్ధం కూడా. ఇదే మనిషి జీవితానికి, ప్రపంచ చట్టా 

నికి సామరస్యాన్ని కల్పిస్తుంది. నిజానికి ఉద “మునక స్యభావం కూడా. 

భగవంతుని ఐక్యత ఆనే ధ్యానంలో మరో అంశం భగవంతుని యెడల 

శ్రద్దాశక్తులను చూపడం. ఆయన్నుం చే సహాయాన్న పాందాలి. ఇంతటి 

శ్రద్ధాసక్తులు ఇంకెవర్ని మీద చూపకూడదు. ఆయనొక్కడే అవసరమొచ్చి 

నప్పుడు ఆదుకుంటాడు. ఒక మనిషి పూర్తిగా తోటి మనిషిని (మిం 

చడం లేక అనిర్జిష్టమైన విధానంలో ఆసక్తిని చూపడంలో మనిషికి ఆత్మ 

గౌరవం ఉండదు. అదే అన్నింటి కన్నా మహాపాపం. ఇటే విషయాన్ని 

ఇస్లాం షారియా చెప్తుంది. 

ఐక్య సిద్ధాంతం మూలంగా కొన్ని ఉప సిద్ధాంతాలు కూడా బయలు 

దేరాయి. ఇవి ఇస్లాం మతానికి చాలా ముఖ్యమైనవి. సృష్టికర్త ఐక్య 

సిద్ధాంతంలో, సృష్టి అనేది, మానవ సమాజమనేది ఒక సువ్యవస్థిత 

మైన దేహం. మానవులే ఇందులో సభ్యులు. వారు, ఒకరికొకరు సన్నిహిత 
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సంబంధం ఉన్నవారు. ఇదే సార్వజనీన సోదర భావానికి మూలం. ఖురాన్ 

పురుషుణ్ని స్తీ$నీ, యజమానిని, సేవకునీ, ధనవంతునీ, బీదవానిని సమా 

నంగా చూస్తుంది. లింగం, వర్ణం, వర్గం, వృత్తి దృష్ట్యా ఏ ఒక్కరూ ఇంకొ 

కరికి తీసిపోరు. ఒకే ఒక భేదమేమంటే “తాక్య' (౧౭౦౫2) అనగా భగవం 

తుడంటే భయం, ఆయన శాసనాల పట్ల విధేయత, ఆయనకు, ఆయన 

సృష్టించిన ఇతరులకు సేవచేయడం. వ్యక్తి స్వాతంత్ర్యం, వ్యక్తి స్వేచ్చను, 

విలువను ఖురాన్ గుర్తించింది. ప్రతి వ్యక్తికి భగవంతునితో ప్రత్యక్ష సంబం 

ధముంది. ఆయనకు, మనిషికి మధ్య మధ్యవర్తి లేడు. 

(ప్రవక్త అంటే నాయకుడు లేక అధ్యాపకుడు మాతమే. ఈయన తన 

బోధనల ద్వారా, ఆదర్శవంతమైన నడవడిక ద్యారా భగవంతునితో ఏ 
రకమైన సరియెన సంబంధం ఉండాలో చెప్పే ఒక సాధనం మాతమే. 

ఆయన సంపూర్ణమైన వ్యక్తిత్వం కలవాడు. ఖురాన్ ఆజ్ఞననుసరించి భగ 

వంతుని వెపు నిన్ను నడిపించటానికి ఒక ఉదాహరణగా ఉపకరినాడు. 

(ప్రతివ్యక్తీ, అనుసరించే ఒక ఆదర్శ జీవి. భగవంతుని గుణగణాలకు ఇక్కడి 

(ప్రతినిధి. (ప్రతివ్యక్తి అభివృద్ధి చెందుతూ సమిష్టి జీవన విధానంలో సామ 

రస్యానికి తోడ్పడాలి. ఇదే సరియెన వ్యక్తిత్వం. సంఘంలోనే నైతికాభి 

వృద్ధి, అధ్యాత్మిక సమర్థత చేకూరుతాయి. బుష్ జీవితం ఇతరుల జీవి 

తంకంలే భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి జీవితాన్ని ఖురాన్ సమ్మతించ 

లేదు. సామాజిక దృష్ట అభివృద్ధికే ఎక్కువ (పాముఖ్యాన్నిచ్చింది. మౌలి 

కమైన, మత సంబంధమైన (పార్థనలు, సమావేశాలు, వీటికే ప్రాధాన్యా 

న్నిచ్చింది. వాటికి తోడు మనిషి సోదర మానవుల పట్ల కొన్న బాధ్యత 

లను నిర్వ ర్తించడాన్ని, ఆవే భగవంతుని పట్ల ఇర ర్తించే " బాధ్యతలుగా 

గుర్తించడం జరిగింది. 

ముస్లీం రాజ్యంలో సార్వభౌమాధికారం దేవునికే చెందిందని ఖురాన్ 

భావించింది. ఆయన నుంచి ప్రవక్తకు, (పవక్తనుంచి, ఖలీఫాకు ఈ అధి 

కారం స[క్రమిస్తుంది. సార్వభౌమాధికారం ఖలీఫాకు చెందడాన్ని గురించి 

ఖురాన్ వ్యాఖ్యాతలు వివిధ రకాలుగా వ్యాఖ్యానించారు. ఒక దృక్పథంలో 

ఖలీఫా, (ప్రవక్తలాగే భగవంతునిచే నియమితుడు. జనేచ్చ మూలంగా 

అంగీకారాన్ని పొందిన ఎ వ్యక్తి అయినా ఖలీఫా కాగలడని ఎక్కువమంది 

మహమ్మదీయులు భావిస్తున్నారు. భక్తి పపత్తులవల్ల సరైన ఖలీఫా 
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అవగల్గుతాడు. 

శాసనాల విషయంలో చూస్తే షారియాలో మౌలికమైన సూత్రాలను 

ఖురాన్లో చెప్పడం జరిగింది. ఇవే మహమ్మదీయ రాజ్యాలన్నింటిలో 

అమలులో ఉన్నాయి. (ప్రవక్త వీటిని అతని కాలంలోని అరబ్ సమాజానికి 

అన్వయించాడు. మహమ్మదీయ శాసనాన్ని రూపొందించాడు, భావిలో ఈ 

మహమ్మదీయ శాసనాన్ని పరిస్థితులకనుగుణంగా మార్చే బాధ్యతను 

“'ముజ్తాహిడ్స్” (Mujtahids) లేక పండితులకు ఖురాన్లో నిష్టాతులైన 
వారికి “హదిత్” (Hadith)కు వదిలివేశాడు. ఆ కాలంలోని విద్యావంతు 

లైన వారికి కూడ ఇందులో భాగస్వామ్యం ఉండేది. 

మత సంబంధమైన ఈ రాజ్యంలో ఖురాన్ సమానత్య సోదర భావాల 

ఆధారంగా సమాజాన్ని నిర్మించింది. ఇందులో వర్ణం, దేశం, వర్గం అనే 

తారతమ్యాలు లేవు. (ప్రతి సభ్యునికీ షారియా పరిమితులతో సమిష్టి 

సంక్షేమాన్ని చేకూరుస్తుంది. భౌతిక ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన విలువ 

లను పొందడంలో పూర్తి స్వేచ్చను చేకూర్చింది. 

ఖురాన్ రాజకీయ, సాంఘీక, సాంస్కృతిక అంశాలన్నిం టికీ మూలం 

సమిష్టి సంక్షేమమేనని పేర్కొంది. ఆర్థిక రంగంలో ప్రైవేటు ఆస్థిపాస్థులను 

గుర్తించింది. అయినప్పటికీ ఎ కొద్దిమంది చేతుల్లోనో ధనమంతా నిక్షిప్తం 

కాకుండా ఉండటానికి పయత్నించంది. ఈ లక్ష్యంలోనే మహమ్మదీయులు 

కట్టాల్సిన “కుమ్స్”, “జాకెట్” మయి and 2420 అల్లే వారసత్వ 

చట్టాన్ని గురించిన పన్నును ఎధించంది. సాంత భూమి విషయంలో కొన్ని 

పరిబుతులను ఎర్పరిచింది. ఆనాడున్న సక జక ఉత్పత్తి సంబంధమైన 

అంశం భూమియే. అయినప్పటికి నామమా(తమైన ఆస్థిని మాత్రమే వారు 

పొందవచ్చు. ఆనాడు ఉన్న దోపిడి విదానంలో మూడు పద్ధతులుం డేవి - 

బానిసత్వం, వడ్డీ వ్యాపారం, జూదం, చివరి రెంటినీ రద్దుచేయడం జరి 

గింది. బానిసత్వమంటే యుద్ధ ఖైదీలను కుటుంబాలకు ఒప్పంద సేవకు 

లుగా (Covenanted servants) నియమించే వారు. వారికి హక్కులు, 

బాధ్యతలు ఉండేవి. మరల స్వాతంత్ర్యాన్ని పొందే. "వరకు: ఇదె పరిస్థి 

తిలో ఉండేవారు. (తర్యాతి కాలంలో ఈ పద్ధతి ఆచ్చాదన లేని బానిస 

త్యంగా మారింది. వడ్డీ వ్యాపారం జూదం పూర్తిగా ఇర్మూలింపబడ్డాయి. 

ఇస్లాం మతం దోపిడీ విధానాన్ని అరికట్టింది. ఈ అరికట్టడంలో శాసనాన్నే 
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ఎక్కువగా అవలంబించింది. ఆ విధంగా ఆర్థిక విధానాన్ని నియం(త్రించేం 

దుకు రాజ్యం అనుసరించిన విధానాన్ని చూపింది. సమిష్టి వఐధానానికి 

అవసరమైన కళలను, సాహిత్యాన్ని అభివృద్ధి పరిచింది. ఖురాన్ ఉప 
యోగం లేని కవుల (భాంతిని ఖండించింది. సృజనాత్మకమైన ఉత్సా 

హాన్ని కొలిపించే (బ్రహ్మానంద లోకానికి తీసి కెళ్ళగల పద్య రచనను 

(పోత్సహించింది. (ప్రశృక్త, అతని అనుయాయుల కాలంలో ఉన్న అరబ్ 

పద్యాలను నిరసించింది. అవి పూర్తిగా అసభ్యకరమైన రచనలు. అనాగరి 
కమైన ద్వేషపూరితమైన భావాలను కలిగించేవి. అయితే శృంగార వీర 

రస పూరితాలన రచనలను ఆమోదించింది. సంగీతంలో కదిలించే 

స్పూర్తినిచ్చే రాగాలకు (పాధాన్యాన్నిచ్చింది. విషాదపూరితమెన వాటికి 

ఎక్కువ స్థానం లేదు. చితలేఖనంలోను, శిల్పాలలోను, సజీవంగా ఉన్న 

వ్యక్తుల చిత్రాలను, శిల్పాలను ఆమోదించలేదు. పవక్తలవంటి నాయ 

కుల ఐ(గహాలను పూజించడానికి అనుమతివ్యలేదు. 

ఇస్లాం రాజ్యం - ముస్లీం రాజ్యం 

చాలా కాలం వరకు మహమ్మదీయ సంస్కృతి ఖిలాఫత్ కిందనే 

మతాంతర రాజ్యంగా భాసిల్లింది. ఇందులో మూడు స్థాయిలున్నాయి. అవి 

ఎవనగాః 

(2) ప్రవక్త పరిపాలన, అతని కింద పనిచేసే నలుగురు ఖలీఫాల పాలన. 

(0) బాను ఓమయ్య ఖిలాఫత్. 

(6) బాను అబ్బాస్ ఖిలాఫత్, 

మహమ్మదీయ చరి[తకారులు ఇస్లాం సమాజాన్ని గూర్చి మొదటి 

అంశంలో తెలియజేశారు. ఈ సమాజం మతానికి, లౌకిక విధానానికి, 

సామరస్యాన్ని చేకూర్చింది. పాలకులకు, పాలితులకు రాజీ కుదిర్చే విధం 

గానే కాక వర్గానికి, వర్ణానికి, జాతికి, దేశానికి తారతమ్యం లేని సమాజాన్ని 

గూర్చి తెలిపింది. రెండో అంశంలో ఇస్లాం సమాజంలో కల్పితమైన సమై 

క్యత ఉండేది. పునాది నుంచి అనైక్య లక్షణాలు ఏర్పడేవి. బాను ఓమయ్య 
వంశపారంపర్య మైన రాజరికం ద్వారా రాజుకు, పౌరులకు మధ్య ఆగాధం 

ఏర్పడింది. దీని మూలంగా అరబ్బులకు, ఇతరులకు మధ్య అగాధమేర్చ 

డింది. ఆ స్థానంలోని ఆడంబర జీవితం, బౌన్నత్యం ముస్లీం అరబ్బుల 
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జీవితం మీద వ్యతిరేకమైన భావాన్ని కలిగించింది. అయినప్పటికీ వాళ్లు 
చొరవ తీసికొని ధైర్యవంతులైన సైనికులుగా మసలేవారు. వారి మతం 

కూడ ఉత్సాహవంతమైన మిషనరీ దృక్పథంతో ఉండేది. మూడో అంశం, 

అబ్బాస్ ఖిలాఫత్ అనైకమత్యంతో కూడిన అనేక అంశాలతో ఉండేది. 

(ప్రజాస్వామ్య దృక్పధంతో పరిపాలిస్తున్నామనే (భ్రమ పోయింది. భోగలా 

లసత్యం, ఖిలాఫత్ వ్యక్తిగత అధికారం ఎక్కువె పరిపాలనలో కొంతవ 

రకు ఇస్లామిక్ న్యాయాన్ని అనుసరించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. ఇదే 

ఖలీపాకూ, నిరంకుశ రాజుకు ఉన్న తేడా. అబ్బాస్ ఖలీఫాలు తమ సొంత 

గుణగణాల మూలంగా పేరు (పఖ్యాతులను సంపాదించుకున్నారు. అసమ 

రులైన, బలహీనులైన అనుయాయులు ముస్లీం (పజల సహకారాన్ని పొంద 

లేదు. ఇప్పుడు సమాజానికీ, రాజ్యానికీ, ఖలిఫాకూ. సమాజానికున్న తేడాలు 

స్పష్ట మయ్యాయి. (ప్రజల మంచితనంతో కాక, సెన్య సహాయంతో పరిపా 

లనను నిర్వహించడం జరిగింది. 

ప్రజాస్వామ్య లక్షణాలైన స్వేచ్చా, సమానత్వాన్ని అణచివేయడంపె 

ఖిలాఫత్ ఉద్యమం ఆధారపడి ఉంది. మహమ్మద్ (ప్రవక్త కనుగొన్న ఉద్యమం 

ఇదే. ఇతని తర్వాత వచ్చిన అనుయాయులు ఈ నర్మాణాన్ని తునాతున 

కలు చేశారు. స్పెయిన్, ఈజిప్టు [ప్రప్రధమంగా స్వతంత్ర మైనాయి. బుగి 

లిన (పాంతాలు కూడ వీటిని అనుసరించాయి. రాజకీయ రంగంలో తలెత్తిన 

అనైక్య (separatish ధోరణి సాంస్కృతిక జీవనంలో కూడా ప్రతిబింబిం 

చింది. పదమూడవ శతాబ్ది మధ్యకాలానికి ఉన్న సమానమైన లేక అంత 

రాతీయ అంశం, మహమ్మదీయుల సాంస్కృతిక విధానంలో కాలక్రమేణా 

బలహీనమైంది. జాతీయ, స్థానిక అంశాలు ఎక్కువైనాయి. అందువల్ల ఇస్లాం 

రాజ్యం, సంస్కృతి ఎఖై సంవత్సరాల కాలం మాత్రమే మహమ్మద్ ప్రవక్త 

అతని అనుయాయులైన నలుగురు ఖలీఫాల కింద కొనసాగింది. బాను 

ఓమయ్యు, బాను అబ్బాస్ కింద నుండిన ఖీలాఫత్ ఉద్యమంలో రాజ 

కీయ, సాంస్కృతిక రంగాల్లో కొంతవరకు మాత్రమే ఇస్లాం ఛాయలుండేవి. 

పదమూడో శతాబ్ది మధ్య భాగంలో అబ్బాస్ ఖిలాఫత్ క్షీణించిన తర్యా 

తనే ముస్లీం రాజ్యాలు ఏర్పడ్డాయి. ఖిలాఫత్ రాజ్యాలు ముస్లిం పాలకుల 

వంశానుగతంగా వచ్చిన రాజ్యాలు, లేక మహమ్మదీయుల జాతీయ రాజ్యాలు. 

అంతేకాని ఇస్లాం మత, రాజకీయ, సాంస్కృతిక అంశాలు అందులో లేవు. 



9. భారతదేశంలో హిందూ సంస్కృతికి ముస్తం 

సంస్కృతికి మధ్య సంబంధం 

ఇంతకు ముందుపేర్కొన్నట్లుగానే, ముస్టీములు క్రీ.శ. 712 నాటికి భారత 

దేశానికి వచ్చి సింధ్, ముల్టాన్ ప్రాంతంలో రాజ్యాన్ని ఎర్పరిచారు. బహుశా 

వ్యాపార నిమిత్తంగా అంతకంటే ముందే దక్షిణ భారతదేశానికి వారు వచ్చారు. 

ఎనిమిదవ శతాబ్ది నుంచి తీరప్రాంతాలైన సింధూ నుండి ఖతియవార్, 

గుజరాత్ ప్రాంతంలో స్థిరనివాసాన్ని ప్రారంభించారు. ఇస్లాం, హైందవ 

సంస్కృతుల సంబంధం ఎనిమిదవ శతాబ్దిలోనే [ప్రారంభమైందని మనం 

భావించవచ్చు. హిందూ విద్వాంసులు వైద్యం, గణితం, ఖగోళ శాస్త్రాల 

మీద రాసిన (గంధాలు సింధ్ ప్రాంతం నుంచి అరేబియా వరకు వ్యాపిం 

చిన మూలంగా ముస్లీంల మేధాసంపత్తి పెరిగిందని పేర్కొనబడింది. ఆ 

విధంగా ఇస్తాం మత భావాల మూలంగా హిందువుల్లో భక్తి ఉద్యమం తలె 

త్తింది. వస్త్రధారణపై, ఆచార వ్యవహారాలపై అరబ్ మహమ్మదీయుల 

(ప్రభావం కొంతవరకు దక్షిణ భారతదేశంలో కనిపిస్తుంది. అయితే సరైన 
శాస్త్రీయ పరిశోధన జరగనందువల్ల దీన్ని ఖండితంగా నిరూపించలేకున్నాం. 

పదవ శతాబ్దం అంతమయ్యే వరకు ముస్లింలు హిందూ సంస్కృతి 

అంచులను మాత్రమే స్పర్శించారని చెప్పాలి. వారు హిందూ సంస్కృతి 

కేందానికి దూరంగా ఉండేవారు. 11వ శతాబ్దంలో గజనీలు పంజాబ్ 

ముల్తాన్లపై చేసిన ముట్టడి వల్ల హెందవ, ఇస్తాం నాగరికతలకు సాన్ని 

హిత్యం రాలేదు. 

నిజానికి ఢిల్లీ సుల్తానుల పాలన వల్లనే ఈ సాన్నిహిత్యం ఏర్ప 

డింది. ఉత్తర హిందూ స్థానంలో, ముస్లీముల దండయాత్రలు ఘజనీ నుండి 
(పారంభమైనవి. ఇదే వారి రాజధాని. ఇప్పటి ఆప్టనిస్తాన్లో చాలా భాగం, 

ఇరాన్లో కొంత భూభాగం ఇందులో కలసి ఉండేది. ఆబ్బాసి, భిలాఫత్ 
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పాలనలోనికి రాక పూర్వం టర్కీ రాజులు సాహసోపేతంగా ఏర్పరిచిన 

పెద్ద రాజ్యాల్లో ఇదొకటి. యివి కాలక్రమేణా క్షీణించాయి. సుబక్తజన్ క్రీ.శ, 

986-987లో పంజాబ్పె మొదట దండయాత చేశాడు. అతని కొడుకు 
మహమ్మద్ పరిపాలన కొల్లగొట్టడంలోను, దండయాతలతోనూ నిండిపో 

యింది. ఘజనీల పరిపాలనను ఏర్పర్చి. దాదాపు 150 సంవత్సరాలు 

పేషావర్, పశ్చిమ పంజాబులపె ఆ పాలన సాగింది. 1170లో మహ 
మ్మద్ ఘోరి ఘజనీ వంశంనుండి స్మామాజ్యాన్ని వశం చేసుకొని భారత 

దేశంలోకి తన స్నామాజ్యాన్ని వ్యాపించేందుకు కొత్త సన్నాహాలు చేశాడు. 

ఆనాటి రాజపు[త నాయకుల్లోని అనైక్యతను ఆసరాగ తీసుకొని తను, తన 

సేనా నాయకుడైన కుతుబుద్దీన్ ఐబాక్ కలిసి ఒకే ఒక ఓటమి తరువాత, 

ఉత్తర హందూ స్థానంలో కొంత భాగాన్ని జయించడం జరిగింది. మహ 

మద్ మోరి మరణానంతరం కుతుబుద్దీన్ ఐబాక్ ఢిల్లీ సల్వనత్ పేరుతో 
ఒకానొక స్వతంతత నామాజ్యాన్ని క్రీ.శ.1206లో స్థాబంచారు. 

ఢిల్లీ సల్తనత్ను ఎన్నో మస్లిం వంశాలు పాలించాయి. దాదాపు 300 

సంవత్సరాల కాలం, ఒకరి తర్వాత ఒకరు పాలించారు అల్లావుద్దీన్ వల్లీ 

హయాంలో అతడి పాలన భారతదేశమంతా విస్తరించింది. ఆలాగే సయ్యద్ 

కాలంలో ఢిల్లీ సల్తనత్ పాలన ఢిల్లీ నగర పాలిమేరల వరకే పరిమిత 

మైంది. ఈ విధంగా ఒక్కొక్కరి వంశ పరిపాలనలో ఒక్కో విధంగా రాజ్య 

ఎస్తరణ జరిగింది. 

భారతదేశ చరితలో ఢిల్లీ సల్లనత్ పాలన ఒక కొత్త శకానికి నాందీగా 

పేర్కోనాలి. మొట్టమొదటి సారిగా, హర్షవర్థనుని మరణానంతరం 500 

సంవత్సరాలకు, భారతదేశంలో రాజకీయ ఐకమత్యం ఏర్పడింది. కొత్త 2, 

పాలకులు విదేశస్థులైనాక భారతదేశాన్ని వాళ్ల మాతృదేశంగా భావించారు. 

ఈ విదేశీయులు క్రీపూ. రెండవ శతాబ్దంలో బాక్టీరియా నుండి వచ్చిన 

యవనుల ((గీకుల) వల వారి దేశ సంస్కృతి నుండి ఎంతో కాలంగా తెగ 

తెంపులు చెసుకున్న వారిలాగా లేక ఏరి సంస్కృతి స్కితియన్ల, హూణుల 

సంస్కృతివలే అతి పురాతనమైనదైతే వీరు హైందవ సమాజంలో విలీనం 

అయ్యేవారే. కాని వీరు అభివృద్ధి చెందిన అంతర్జాతీయ సంస్కృతి (పతి 

నిధులైనందున ఆ సంస్కృతులకు కేంద స్థానాలైన బయటి దేశాలతో 

(బాగ్గాద్తో సహా) ఎడతెగని సంబంధాలను నెలకొల్పారు. కాబట్టి వీరికి 
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సంపూర్ణ భారతీయులవడానికి చాలాకాలంపట్టింది. 

నిజానికి భారతదేశంలో కూడా ఇస్లాం రాజ్యాన్ని ఎర్పరచుకోవడా 

నికి ప్రయత్నించారు. ఇతర ముస్లీం రాజ్యాల్లో కొనసాగుతున్న వంశపారం 
పర్య రాజరికాన్ని ఎర్పరిచి షారియాను కూడా (ప్రవేశపెట్టి, ముస్టీమేతరు 

లకు మత, సాంస్కృతిక స్వేచ్చనిచ్చే (పయత్నం జరిగింది. రాజకీయ 

హక్కులను మాతం వీరికి పరిమితంగా ఇవ్యాలని భావించారు. కాసో 

కూస్తో ఢిల్లీ సల్తనత్ను ముస్లిం రాజ్యంగా ఏర్పరచాలని ప్రయత్నించినా 

అందులో ఎమా(తం కృతకృత్యులు కాలేదు. భారతదేశంలో రాజకీయ 

ఐక్యతను తోడ్పడక పోవడమే, దీని మూలంగా ఎర్పడ్డ దురదృష్ట పరిణా 

మమని పేర్కొనవచ్చు. అలా జరగకుంటే నూతన జాతీయ ఐక్యత ఏర్పడి 

ఉండేది. 

హిందూ ముప్ల్ంలు కలసి మెలసి ఉండటం వల్ల సాంస్కృతిక అవ 

గాహన ఏర్పడింది. దాని ఫలితం మూడు శతాబ్దాల అనంతరం కన్చిం 

చింది. ఢిల్లీ సల్వనత్ ఈ ఐక్యమయ్యే తనంతట తానే జరిగే ఈ పద్ధతిని 

ఎదైనా ఉద్దేశ్య సాధనకుపయోగించుకోలేక పోవటమేకాక దాన్ని అర్థం 

కూడా చేసుకోలేదు. హర్షవర్థనుని మరణానంతరం, దాదాపు వెయ్యి సంవ 

తరాల తరువాత కాలంలో మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశం జాతీయ 

ఐక్యతను సాధించడానికి అక్కరు గట్టిగా కృషి చేశాడు. ఈ విధంగా చేయ 

డంలో ఆయనకు మూడు వందల సంవత్సరాల ఢిల్లీ సులానుల చరిత, 

వారి జయాపజయాలు దోహదం చేశాయి. 

ఢిల్లీ సల్తనత్ ఎర్పరచాలనుకున్న సాంస్కృతిక ఆదర్శాలను మనం 

ఇప్పుడు సమిక్షించాల్సి ఉంది. భారతదేశ జాతీయ ఐక్యతకు ఇవి ఎంత 

వరకు ఉపకరించాయో తెలుసుకోవాలి. 

పదమూడవ శతాబ్ది ప్రథమ భాగంలో ఢిల్లీ సల్తనత్ రూపుదిద్దుకుం 

టున్నప్పుడు, తూర్పు ఇస్లాం రాజ్యాల్లో నిరాశ, నిస్పృహలు, అనైక్యత 

చోటుచేసుకొన్నాయి. అబ్బాసి ఖిలాఫత్, బాతినీ వర్గాలు కొనసాగిస్తున్న 

అరాచక కార్య(క్రమాలు, పశ్చిమ ప్రాంతాల్లోని ఐరోపా మతోన్మాదులు 

తెచ్చిన వత్తిడి, తూర్పు దేశాల్లో మొగలాయిల పాలన ఈ ముస్లిం రాజ్యా 

లను బలహీన పరిచాయి. అందువల్ల ఇస్లాం మత సాంస్కృతిక శక్తులు 

పనిచెయ్య లేక పోయాయి. 
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అటువంటి అవకాశాన్ని ఢిల్లీ సుల్తానులు కలిగించారు. ఢిల్లీ ఎంతో 

మంది పండితులకు, యోగులకు, కవులకు, సెనికాధికారులకు, రాజనీతి 

జ్ఞులకు కేంద స్థానమైంది. కాల్తీ రాజ్యాన్ని ఎ విధంగా రూపొందించాలో 

ఢిల్లీ సల్తనత్ స్థాపకులకు అర్ధం కాలేదు. కుతుబుద్దీన్ ఐబాక్ సెనిక పాల 

ననే అనుసరించాడు. అతని అనంతరం ఇల్టుమిష్ ఇరవై అయిదు సంవ 

తరాలు పరిపాలించారు. ఆ కాలంలో ఢిల్లీ సల్లనత్ తూర్పు ముస్లీం 

రాజ్యాల్లాగే ఉండేది. అంటే బభాగ్గాద్లోని ఖలీఫా నామమాత్ర సార్యభౌ 

ముడు. స్వతంత్ర రాజైనప్పుటికి షారియా పరిమితుల్లో పాలన సాగేది. 
మంగోలులు బాగ్జాద్ ఖిలాఫత్ అధికారాన్ని విధ్యంసం చేసిన తర్వాత, ఆ 

అధికారం ఈజిప్టుకు చెందిన ఫతీమ ఖలీఫాలకు, తైమూరు నాయకత్వం 

లోని మైయద్స్కు బదిలీ అయింది. లోడి, సూరి వంశాలు ఖలీఫా (పతిని 

ధులని ఆ కాలంనాటి నాణేలు చాటుతున్నాయి. ఇవి జ వ్యక్తిని గూర్చి 

కూడా పేర్కొనలేదు. 

ఖీలాఫత్కు సంబంధించి మాత్రమేకాక, ఇతర విషయాల్లో కూడ 

ఢిల్లీ సల్వనత్ ఇస్లాం స్వభాగం ఊహాజనితం మాత్రమే. పర్షియాలో నిరం 

కుశ రాజరికం ఉండేది. నలుగురు రుజువర్తులైెన ఖలీఫాల తర్వాత, ఈ 

రాజరికం నెమ్మదిగా ఇస్లాం రాజ్యంలోకి వ్యాపించి పర్షియన్, టర్కీ రాజుల 

పాలనలో చేరిపోయింది. ఢిల్లీ సల్తనత్ కాలంలో ఇస్లాం మతాతీతమైన 

నిరంకుశత్యంగా (ప్రకటితమైంది. పర్షియన్, టర్కీ రాజ్యాల్లో రాజులు ఇస్లాం 

విధానం నుండి తప్పుకొని కేవలం రాజ్యాంగ శాసనం, భూమిశిస్తు విష 

యాల్లో మాత్రమే ఆ మతాన్ని అనుసరించారు. ఇతర విషయాల్లో వాకూహా 

(Faquha) వ్యాఖ్యానించిన షారియాను మా(తమే అనుసరించారు. షారి 

యాను అనుసరించడం, విస్మరించడమనేది, ఇటు సొంత జీవితంలో 

కాని, అటు రాజ్యపాలనలో కాని సులాన్ ఇష్టం ఆధారపడి ఉండేది. 

ముఖ్యంగా “కామసన్లా”" (అందరికీ ఒకే చట్టం) అనేది సుల్తాన్ హక్కుగా 

భావించడం జరిగింది. ఆది అందరూ ఒప్పుకొన్న విషయమే. 

ఆర్థిక విషయాల్లో ఢిల్లీ సలనత్ ఇస్లాం రాజ్యాలకు భిన్నంగా (ప్రవర్తిం 

చింది. ఉదాహరణకు, భూమిశిస్తు, ఇస్లాం మతంలో మొదటి నుంచి ఉత్పత్తిలో 
ఐదోభాగం ఉండేది. అది లోడీల, సూరిల కాలంలో పెరిగింది. అల్లా ఉద్దీన్ 

ఖిల్లీ కాలంలో ఈ శిస్తు విపరీతంగా పెరిగి మొత్తంలో సగం భాగమైంది. 
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ఢిల్లీ సుల్తానులు ముస్లిం వ్యవసాయదారులను ఇస్లాంచే కేటాయించిన 

50 శాతం |(గాంట్లను, వారికి ఎప్పుడు ఇచ్చినట్లు లేదు. ఇస్తాం మతానికి 

చెందిన వారసత్యాన్ని ఖచ్చితంగా అమలు జరుపలేదు. ఇస్లాం మతాన్ని 
స్వీకరించిన వాళ్ళని వాళ్ళ స్థానిక ఆచారాలను పాటించేందుకు అనుమ 

తివ్యబడింది. ఇందువలన షారియా మౌలిక సిద్ధాంతానికి విరుద్ధంగా కుమా 

ర్రెలకు వారసత్వ హక్కు నిరాకరించారు. అట్లాగే వడ్డీతో అప్పు ఇవ్వడం, 

పుచ్చుకోవడమనే విషయం కూడా ఇస్లాం మతానికి విరుద్ధమైంది. హిందు 
వుల్లో ఇది సర్వసాధారణం. 

నైతిక రంగంలో రాజు సాంత జీవితాన్ని గురించి ఎవ్వరూ పట్టించు 

కోకూడదనేది, రుజువర్తనుడైన ఖిలాఫత్ వరకూ కొనసాగింది. అయితే, 

“ఇతిసాబ్ (౧౧0721 censorship) (ప్రజల జీవితానికి సంబంధించి, ఇస్లాం 

రాజ్యాల్లో దృఢంగా ఉండింది. అయితే ఢిల్లీ సుల్తానులు దీన్ని అసలు 

పాటించలేదు. కులీన వర్గంలో నైతిక పరమైన అడ్డంకులుండేవి. కాబట్టి 

రాజ్యాంగం దాన్ని అమలు జరిపేది కాదు. కాని మతశక్తి విషయంలో 

సామాన్య (పజాభిపాయాన్ని బట్టి అనుసరించడం జరిగింది. 

సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే, ఢిల్లీ సల్తనత్ వాస్తవానికి ఇస్లాం రాజ్యం 

కానేకాదు. ఇది కేవలం మధ్యయుగ ముస్లిం రాజ్యాలకు మాత్రమే పరి 

మితం. ఢిల్లీ సల్తనత్ ముస్లింల జాతీయ రాజ్యం కూడా కాదు. ముస్లింలు 

సులానులుతో మత సామ్యత ఉన్నవారు కాబట్టీ, ముస్టీమేతరుల కంటే 

భిన్నంగా చూడ్డం జరిగింది. మైన్యంలో ఏరిదే పైచేయి. వీరిమీదనే సులాను 

ఆధారపడేవాడు. ముస్టీంలలో కూడ (పభువులు, ఉన్నత వర్గాలు మామూలు 

వాళ్లనంటే భిన్నంగా పరిగణించబడేవారు. అల్లే, విదేశ ముస్టీంలకు, స్థానిక 

మస్టీంలకు మధ్య వ్యత్యాసం వుండేది. ముస్లీములు కాని, హిందువులు 

కాని అందరూ రాజుకు విధేయులే. (పభుత్య విధానాన్ని మలచడానికి వారి 

కవకాశం లేదు. వివిధ ముస్లీం వంశాల పాలనలో ఢిల్లీ సల్తనత్ను నిరం 

కుశ రాజరికమనే పేర్కొనాలి. 

ఇక్కడ (ప్రధానమైన సమస్య ఏమంటే, హిందువులకు, ఢిల్లీ సుల్లా 

నులతో ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? హిందువులు అధిక సంఖ్యాకులు. భారత 

జాతీయతలో హిందువులదే (పథమ తాంబూలం. 9వ శతాబ్ద (పారంభం 

నుండి పదో శతాబ్దం అంతమయ్యే వరకు, ఉత్తర హిందూ స్థానంలో రాజ 
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పుట్లే పాలకులని చూసాం. వీరు వీరాధి వీరులు. జాతీయ సమైక్యత 

దృష్టితో ఆలోచిస్తే నిజానికి, అనైక్యత్వం చోటు చేసుకుంది. కులాలు, 

ఉపకులాల విభజన హిందూ సమాజంలో మితిమీరి పోయింది. (పధాన 

వర్గాలైన రాజపుట్లు, (బాహ్మణులలో కూడా కులాలు, గోత్రాలు ఎక్కువ 

య్యాయి. రాజపుతుల్లో తెగల దృక్పథం ఎక్కువ. దాని మూలంగానే 

వారి మధ్య అనంతమైన అంతఃకలహాలు పెరిగాయి. ఎవ్యరూ ఆ వాతావ 

రణంలో సమైక్యత కోసం కృషి చెయ్యలేని పరిస్థితి అది. 

ఈ అనైక్యతే ముస్టంలు దండెత్తే అవకాశం కలిగి భారతదేశాన్ని 

జయించడానికి ముఖ్య కారణమైంది. మహమ్మద్ ఘజనీని ఎదుర్కొనడా 

నికి సంయుక్త కూటమి ఏమీ ఎర్పడలేదు. ఘోరికి వ్యతిరేకంగా చిట్టచివ 

రలో రాజపుత రాజులంతా ఐక్యంగా [పప్రయత్నించినా, అది పూర్తిగా జరు 

గలేదు. ఎక్కువ ఫలవంతం కాలేదు. కనూజ్ రాజు బలవంతుడైనా ఇందులో 

చేరలేదు. భారతదేశ శక్తిలో కొంతభాగం మాతమే దీన్ని ఎదుర్కోడానికి 

ఉపయోగించడం జరిగింది. 

హిందువుల్లో, ఢిల్లీ సల్వనత్ స్థాపన, క్రతంలో గుర్జారులు, హూణుల 

దండయాత్రలు సృష్టించిన భావననే కల్లించింది. భౌతికంగా వారిని జయిం 

చిన వారికి విధేయులైనారే తప్పు వాళ్ల ఆత్మలో నిక్షిప్తమైన జాతి, మత 

స్వయం సమృద్ధి, ఎడబాటుతనం వల్ల హిందూ- ముస్లంల మధ్య సాంగత్యం 

సాధ్యం కాలేదు. గూర్జారులకు, హూణులకు వాడిన 'మ్లేచ్చ' అనే పదాన్ని 
యిప్పుడు ముస్టంలప ఉపయోగించారు. 

ముస్లింల పట్ల హిందువులకు వ్యతిరేకత భావాత్మకమైంది. ఉన్నత 

వర్గాలకు ముస్లం రాజ్యాలతో ఉన్న సంబంధం కొన్ని ప్రత్యేక కారణాల 

వల్లే హిందూ రాజులు, స్థానిక ప్రభువులు, తమ రాజ్యాలను కూడా ముస్లింలు 

ఆ(క్రమిస్తారెమోనని భావించారు. విదేశస్థులు అధికారంలో వుండి పాలించే 

కేంద (పభుత్యమైనా, కేవలం కప్పం కట్టించుకొనేటబ్లెతే వారు సర్దు 

కునే వారు. తమ స్వంత విషయాల్లోను, భారతీయ సాంప్రదాయానికి 

విరుద్ధ సిద్ధాంతాలను, ఈ ఎకస్వామ్య పాలనను వ్యతిరేకించారు. 

(బాహ్మణులూ ఈ రాజకీయ మార్పుకు తట్టుకోలేక పోయారు. ఢిల్లీ 
సల్తనత్ హిందువులకు పూర్తి మత స్వేచ్చను ఇచ్చారు. వారి వ్యక్తి పర 

మైన చట్టాన్ని గుర్తించారు. న్యాయపాలన అమల్లో బ్రాహ్మణులను న్యాయా 
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ధిపతుల సహాయానికి నియమించారు. అయినా సాంఘికంగా, ఆర్థికంగా 

వారు పోగొట్టుకున్న అనుకూలతలను యీ చర్యలు పూరించలేక పోయాయి. 

(బాహ్మణులు పూర్వం పురోహితులుగాను, జ్యోతిశ్శాస్త్రవేత్తలుగాను, న్యాయా 

ధిపతులుగాను, ధర్మాదాయ సంబంధమైన ఉద్యోగ బాధ్యతలను నిర్వ 

ర్తించేవారు. శాసనమే వారికి (పత్యేకావకాశాలను కలించింది. రాజ్యం 

వారికి భద్రత చేకూర్చింది. కాని, మార్చిన రాజకీయ పరిస్థితుల్లో వారి 
ఉద్యోగ హోదా కించపరచడం జరిగింది. పరోక్షంగా వారి సామాజిక స్థాయి 

[ప్రభావం కూడా- దిగజారింది. అంతేగాక, _.సమాజంలో (బాహ్మణులకు 

(పాముఖ్యం కొరవడింది. దానిక్టి.కారణం ముస్లీం సమాజంలో పౌరోహిత 

వర్గం లేక పోవడం. ఆరిధువల్ల (బాహ్మణుల (ప్రాముఖ్యం తగ్గింది. 

సాధారణంగా ప్రజానీకానికి ప్రభుత్వానికి ఉన్న సంబంధం, పూర్తిగా 

గాక పోయినా, కొంతవరకు మెరుగు పడింది. ముందున్న వ్యతిరేకత, అప 

నమ్మకం కొంత సన్నగిల్లిన తర్వాత, కొత్త (ప్రభుత్యంతో వాళ్లు సహకరిం 

చడం (పారంభించారు. దీనికి కారణం, పెద్దగా వ్యతిరేకించవల్సిన అవ 

సరం లేదు కనుక. (ప్రధానంగా ముస్లం రాజులు దేశ శాంతి భ(దతలను 

కాపాడారు. హిందు (ప్రజల పట్ల న్యాయబద్దంగాను, మత, సాంస్కృతిక 

రంగాల్లో స్వేచ్చనిచ్చి పాలించారు. సివిల్, క్రిమినల్ శాసనాల్లో కొన్ని 

మార్పులు తెచ్చారు. ఇస్లాం చట్టాల్లోని కొన్ని నిర్భంధాలను పవేశపె 

ట్టారు. భారతదేశంలో పాలకులు వారి శాసనాన్ని ప్రజలపై రుద్దడమనేది 
కొత్తదేం కాదు. హిందూ, బౌద్ధ మతావలంబకులైన రాజులు కూడా ఈ 

పనిని చేసినవారే. అయితే ధర్మ శాస్తాంనికి సంబంధించిన మతపరమైన 

విషయాల్లో వ్యక్తిగత శాసన సంబంధమైన అంశాల్లో, ధర్మ శాస్త్రంలో 

జోక్యం చేసుకుంటే మాత్రం సహించలేక పోయేవారు. కానీ, ఢిల్లీ సులా 

నులు ఈ పొరపాటు జరగనీయకుండా జా(గత్త పడ్డారు. పెగా హిందూ 

పండితులను, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ శాఖల్లో నియమించి, వారి మూలంగా 

హిందువుల వ్యక్తిగత న్యాయ విషయంలోను, వారి మత సంబంధ విష 

యాల్లోను ఎంతో విశాల భావాన్ని చూపించారు. 

ఢిల్లీ సల్మనత్ భారతదేశంలో రాజకీయ సమైక్యతను సాధించడానికి 

కృషి చేశారు. అయినా హిందువులు, ముస్లిములు పరిపాలిస్తున్న రాజ్యాన్ని 

తమదిగా భావించలేక పోయారు. సికందర్లోడి, షేర్షా సూరీలను మినహా 
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యిస్తే మిగతా వారెవ్వరూ తమకు, హిందువులకు మధ్యనున్న అంత 

రాన్ని పూడ్చడానికి ప్రయత్నించలేదు. పైగా జిజియా పన్ను హిందువు 
లపై విధించి, తమది ఇస్లోమ్ రాజ్యం అనే భావాన్ని ఇంకా స్పష్టపరి 

చారు. మనం చూచినల్లుగానే ఢిల్లీ సల్లనత్ ఇస్లాం మత రాజ్యం కాదు. 

ఒకవేళ అయినప్పటికీ దానికి జిజియా పన్ను విధించే అధికారం లేదు. 

ఎందువల్లనంటే, ఇప్పుడు అమలులో లేనటువంటి తప్పని సరియెన 

మిలిటరీ సర్వీసు కోసరం యిచ్చిన పరిహారము కాబట్టి. ఢిల్లీ సుల్తానులు 

జిజియా పన్నును వసూలు చేసినప్పటికీ, అది కేవలం నామ మా(తమే. 

దాన్ని సక్రమంగా విధించలేదు. కారణం హిందువుల ఆత్మ గౌరవాన్ని 

భంగపరుస్తుందనే ఉద్దేశ్యంతోనే. అయినప్పటికీ ఆచరణలో రాజోద్యోగుల 

విషయాల్లో వ్యత్యాసాన్ని చూపేవారు. మొట్టమొదటిసారిగా మహమ్మద్ 

బీన్ తుగ్లక్ హిందువుల యెడల రాజీ విధానాన్ని చూసేరు. తుగ్లక్ పరిపా 

లన పూర్తి అయ్యేనాటికి అంటే సికిందర్లోడి, షేర్షా సూరి కాలంలో 

రాజ్యోద్యోగుల్లో మత వివక్షత పూర్తిగా తొలగిపోయింది. ఆనాటి రాజ భామైన 

పర్షియన్ను హిందువులు నేర్చుకున్నారు. ఆ భాషను అధ్యయనం చేసి 

దానిద్వారా (పధానమైన, బాధ్యతాయుతమైన పదవులు సంవాదించుకొం 

దామనే ఉద్దేశంతోనే ముందుకు రాసాగారు. బెంగాల్ డక్కన్లోని బహ 

మని రాజ్యం చిన్న మహమ్మదీయ రాజ్యా లైనప్పటికి అవి ఢిల్లి సల్హన 

త్లో చేరక స్వతంత్రంగా ఉండేవి. ఇవి మా(తమే కాక, మరికొన్ని రాజ్యాలు 

ఢిల్లీ రాజ్యంలో చేరనేలేదు. ఉదాహరణకు జైనుల్-అబిదిన్ అనే రాజుపాల 

నలో ఉన్న కాశ్మీరు, మొదటి నుంచ కూడా సమతౌల్య ఎఐధానాన్ను అను 

సరించి హిందువుల (పేమను, విశ్వాసాన్ని చూరగొన్నది. 

మహమ్మదీయ రాజులతో ఎప్పుడైతే హిందువులకు సఖ్యత ఎర్ప 

డిందో అప్పటినుంచి వారి సంబంధాలు సామాన్య ముప్లీంలతో చాలా 

వరకు అభివృద్ధి చెందాయి. ఆలోచనా సరళిలో కూడా మార్పు వచ్చింది. 

ఎప్పుడైతే ముస్లీంలు భారతదేశాన్ని తమ దేశంగా భావించారో, అప్పటి 

నుంచి వర్ణ వెషమ్యాలకు, మత దురభిమానానికి వారు దూరమయ్యారు. 

మేమే జయించాం కాబట్టి, మేమే అధికులమనే భావం సన్నగిల్లింది. వారి 

శతుభావం కూడా కొంత వరకు తగ్గింది. వీరిలో ఈ రాజీ విధానం పెంపొం 

దటానికి చారిత్రాత్మక కారణాలున్నాయి. భక్తి ఉద్యమానికి సంబంధించిన 
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ముస్లిం సూఫీలు, హిందూ సన్యాసులు సఖ్యతకు నిర్వహించిన పాత 
విశిష్ట మైనది: 

భారతదేశంలో చాలామంది సూఫీలు భగవంతుడొక్కడే అనే ఆద 
రవంతమైన భావాన్ని అనుసరించారు. హిందువులు తమ భావాలు వైదిక 

సిద్ధాంతాలకు అనుకూలంగా ఉన్నాయని వాటికి ఆకర్షితులైనారు. అయితే 

హిందువుల్లో తక్కువ కులాలవారు మహమ్మదీయ సాంఘీక వ్యవస్థపట్ల 

ఆసక్త్ చూపారు. దానికి కారణం ఆ వ్యవస్థ సమానత్యం, సోదరభావం 

మీద ఆధారపడటం వల్లనే. ఈ లక్షణాలు నేటికీ అమలులో ఉన్నాయి. 

చాలా మంది 'హిందువులు మహమ్మదీయ మతాన్ని స్వీకరించారు. కొంత 
మంది స్వీకరించకపోయినా, ముస్లింలతో సన్నిహితంగానే (పవర్తిస్తు వచ్చారు. 

ముస్లింలుగా మారిన హిందువులను కొన్నాళ్లు తదితర హిందువులు వెలి 

వేశారు. కాని నెమ్మదిగా ఎంతో సహన భావన ప్రదర్శించడం జరిగింది. 

వారే నిజంగా రక్త సంబంధం ఉన్న హిందువులకు, విశ్వాసం ఉన్న సోద 

రులకు మధ్య సంధానకర్తల్లా (ప్రవర్తించారు. 

భక్తి ఉద్యమం హిందూ-మహమ్మదీయుల సమ్మేళనంలో మత సామర 

స్యాన్ని కలిగించింది. రామానుజ శాఖకు చెందిన రామానండుడు ఉతర 

హిందూ దేశంలో 14వ శత్రాబ్రాంతం నుంచి 15వ శతాబ్దం మధ్య కాలం 

వరకూ ఈ భక్తి ఉద్యమాన్ని అభివృద్ధిపరిచాడు. రాముడు విష్ణుమూర్తి అవ 

తారం అని, ప్రజల్లో దృఢమైన భావాన్ని కలిగించాడు. రాముని వ్యక్తిత్వం 

మనుష్యుల భావాలకు చాలా దగ్గరగా ఉంటుందని ఆయన భావించాడు. 

రామానందుడు ఈ భావాలను కుల, లింగ వ్యత్యాసం లేకుండా అందరికీ 

వర్తింప చేశాడు. మహమ్మదీయులు కూడా ఈ కోవలోకి చేరారు. రామభ 
కిని పంపాందించడానికి ఆయన శిష్యు డైన తులసీదాసు కఐత్వాన్ని 

రాసన ప్రజల మన్ననలను పొందాడు. రామానందుడి మరో శిష్యు డైన 

కబీరు 15వ శతాబ్ది చివరిలోనూ, 16వ శతాబ్ది పూర్వార్థంలో ఉండి ఉద్య 

మాన్ని కొనసాగించాడు. కబీరు తన ఉద్యమాలతో కొత్తదనాన్ని తీసికొని 
వచ్చి హిందూ-ముస్లింలిరువుర్ని ఆకర్షించాడు. 

హిందువులు, మహమ్మదీయులు, ఇతరులు అనే తేడా లేకుండా 

కబీరు పాడిన కీర్తనలు సర్వసమ్మతను కలిగించాయి. భగవంతుడంబే 
కబీరుకు ఉన్న భావన అద్భుతమైనది. భగవంతుడంటే అతని దృష్టిలో 
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కేవలం ఒక ఊహ కాదు. మేధా సంపన్నులకు కూడా అందనటువంటి ఒక 

గొప్ప అనుభూతి. ఆయన అనుభవాన్ని మేధా సంపన్నత దృష్టితో వ్యాఖ్యా 

నిస్తే ఫలితం పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా కనిపించింది. కబీరు దృష్టిలో విరుద్ధ 

మైన ఈ భావాలు రావడం వాస్తవమే. అయితే సత్యాన్ని తెలపడంలో ఎ 

ఒక్క భావానికి సంపూర్ణత్వం లేదు. హైందవమతం, ఇస్లాం మతం రెండూ 

(ప్రజలకు అవసరమైన స్పూర్తిని కలిగించాయి. కాని రెండు మతాల ఉప 

రితల నిర్మాణాన్ని, కర్మ సిద్ధాంతాలను గర్హించాల్సి ఉంది. కులాలమధ్య, 

వర్ణాల మధ్య, దేశాల మధ్య ఉన్న వెషమ్యాలను ఆయన బఖండించాడు. 

భక్తి ఉద్యమంలో వచ్చిన మిగిలిన (పవక్తలలాగానే ఈయన తన భావా 

లను రచనల రూపంలో రాయాలను కోలేదు. ఆయన పాటల రూపంలో 

వాటిని వెల్లడించారు. ఆయన మరణానంతరం ఆవి పుస్తకాల రూపంలో 

వెలువడ్డాయి. 

కబీర్కు సమకాలికుడైన గురునానక్ క్రీ.శ. 1469 సంవత్సరంలో జన్మిం 

చాడు. మహమ్మదీయుల ఎకేశ్వరోపాసన అనే సిద్ధాంతాన్ని, హిందువుల పున 

ర్దన్మ సిద్ధాంతంతో సమ్మిళితం చేసి నూతన మత విధానాన్ని (ప్రతిపాదిం 

చాడు. మతానికి ప్రధానమైన ఆధారం అద్బుతమైన అనుభూతి. దీనికి నైతిక 

విలువలను ఆయన జోడించాడు. ఇతని ఆధ్యాత్మిక పవిత్ర భావాన్ని నైతిక 
సంస్కరణతో సమ్మిశితం ఇసి దానికి జకరూప కల్పనను ఇచ్చాడు. తరు 

వాతి కాలంలో అదే నూతన మత శాఖగా ఎర్పడింది. 

బెంగాల్లో హిందువులు, మహమ్మదీయులు వారి అనుయాయులు 

అనుసరించిన అనేక రకాలైన భక్తి ఉద్యమాల్లో చైతన్యుని (క్రీ.శ.1485-1533) 

కృష్ణభక్తి ఉద్యమం ఎఏశిష్ట మైనది. అటే 14వ శతాబ్రి పూర్వార్ధంలో మహారా 

ష్ట్రలో జన్మించిన నామదేవుని ఉద్యమం, 17వ శతాబ్దానికి చెందిన తుకా 

రామ్ భక్తి ఉద్యమం మామూలు స్థాయికం టె కొంత పెకి ఎదిగి వెభ్రాలి 

వర్గంలోనూ సామాన్య (ప్రజానికంలోనూ చాలా (ప్రభావాన్ని చూపాయి. 

పన పేర్కొన్న ఇలాంటి మహనీయులు మతాన్ని కుయుక్తులకు లోను 

కాకుండా కాపాడారు. హిందూమతంలోని అద్భుత శక్తినీ, ఇస్లాం మతం 

లోని తసావుఫ్ (౧2527౪/20ను రెంటినీ మిళితంగా ఒకే మతంగా చేసి 

భారత దేశానికంతటికీ ఒకే దైవం ఉండాలని, దేశ సమైక్యత కోసం వారు 

పాటుపడ్డారు. ఆయితే దురదృష్టవశాత్తు ఆద్భుతావహ మైన అనుభవం 
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ఒక్కటే మతం కాజాలదు. అందువల్ల ఈ మతోద్యమాలు అసలు మతా 

లుగా వాటి అంశాలతో (ప్రత్యేకమైన విభాగాలుగా చీలిపోయాయి. అయిన 

ప్పటికీ వాళ్ళ ప్రయత్నాలు విఫలం అయ్యాయని భావించరాదు. మతాన్ని, 
ఉత్సవాలు, కర్మకాండలు నుంచి వేరు చేయలేక పోయినప్పటికి, ఆయా 

మతాల్లో కొంత కదలికను కలుగచేసి నూతన ఉద్యమాన్ని (పాప్తింపచే 

శారు. సమానత్వం, నూతనోజ్జీవాన్ని కలిగించారు. హిందూమత, ఇస్లాం 

మత (ప్రవాహాలను కలపలేక పోయినా, ఉపరితలంలో విటిని కొంత వరకు 

కలుసుకొనేటట్లు చేయగలిగారు. అంటే మధ్య యుగంలో ఎ మాతం లేని 

మత సామరస్య వాతావరణాన్ని కలిగించినారని చెప్పవచ్చు. 

భౌతిక వాతావరణ (ప్రభావం మూలంగా వీరిలో ఉత్తమ అభిరుచులు 

ఏర్పడ్డం సహజం. దీని మూలంగా హిందువులు-ముస్లింలు ఒకరికొకరు సన్ని 

హితులెనారు, చిత్రలేఖనం, సంగీతం అనే రెండు లలితకళలపప ఇస్లాం కఠిన 

మైన పరిమితులు పెట్టింది. నిజానికి ముస్లీం దేశాల్లో ఈ రెండు లలిత కళలు 

అభివృద్ధి చెందలేదు. భారత దేశంలో ఈ కాలంలో ముప్లీంలు చిత్రలేఖ 

నాన్ని ప్రోత్సహించలేదు. అయితే సంగీతం మాతం వారి హృదయాలను 

ఆకట్టుకొంది. సాధారణ ప్రజలందరూ మహమ్మదీయ మతాంతరీకరణ పొంది 

నవారే. బీజాపూర్ జాన్పూర్ ముష్లీం (ప్రభువులు సంగీతమంటే చెవికోసు 

కునే వారు. సులాను అయిన హుస్సేన్ సార్క్య్యూ (Hussain Sharqui) 

సంగీతంలో కయ్యాల్ అనే (క్రొత్త శైలిని కనిపెట్టాడని తెలుస్తుంది. ఇది 

హిందువుల్లోను, ముస్లింల్లోను (ప్రధానమైన శెలిగా తరువాత రాణించింది. 

దృపద్ (Dhnipad) అనే హిందూ-కర్ణాటక శైలిని మంచి అభిరుచులు 
గల ముప్లీంలు అందరూ ఆనందించేవారు. బీజపూర్ రాజైన ఇబ్రహీం ఆది 

ల్షా సంగీతంలో రసజ్ఞుడు. నౌరస్ (Nauras) అనే సంగీత (గంధాన్ని 

రచించాడు. ముస్లీం సూఫీలు సంగీతాన్ని ఆరాధించారు. సంగీతమే 

హందవ-మహమ్మదీయ హృదయాలను సమున్నతికి చేర్చిందని చెప్పాలి. 

ముస్లీంలు సౌందర్య ఆరాధనకోసం వాస్తు శిల్పాన్ని (ప్రధానంగా 

అంగీకరించారు. దీని మూలంగా ముస్లీంలు, హిందువులు పరస్పరం తమ 

తమ (ప్రభావాలను చూపించుకో గలిగారు. ఈ' కాలంలోనే భారతదేశాన్ని 

పరిపాలించిన ముస్లీం రాజులకు అధిక సంపద ఉండేది. దానితో వారు 

ఎన్నో కట్టడాలను నిర్మించారు. అయితే ఈ పనికి సాధారణంగా హైందవ 
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వాస్తు శాస్త ఇజ్ఞాలను, శిల్పకారులను నియమించేవారు. భవన నిర్మాణ 

స్యరూపం ముస్లీం రాజు మనస్సులో పుట్టినప్పటికీ అది భారతీయ పరి 

స్థితులకు అనుకూలంగా జరిగింది. అంతేగాక హిందూ శిల్పకారుడు ఆ 

(పణాళకను రూపొందించి అమలుచేసేటప్పుడు హిందూ పద్ధతియే (పతి 

బింబించడం జరిగింది. ఎంతో అద్భుతమైన మార్పును మతంలో తీసుకు 

రావాలని ప్రయత్నం చేసిన దానికంటే ఈ వాస్తు శిల్పమే హిందూ-ముస్లీం 
సమ్మేళనానికి ఎక్కువ దోహదం చేసింది. ఢిల్లీ సల,నత్ ప్రారంభ దశ 

నుంచీ హిందూ- మహమ్మదీయుల సమ్మి(శిత శైలి వాస్తు శిల్పంలో కొట్ట 

వచ్చినట్టు కనిపించేది. 14వ శతాబ్దంలో ఈ మార్పులు ఇంకా చాలా 

స్పష్టమైనవి. బెంగాల్, గుజరాత్ డక్కన్లలో ఇవి స్పష్టంగా కనిపిం 

చాయి. అదే విధంగా బుందేల్ఖండ్, రాజస్థాన్ రాజ్యాల్లోని హిందూ రాజ్యాల్లో 

కూడా ఈ మార్పు స్పష్టంగా కనిపించింది. 

ఢిల్లీ సుల్తానుల కట్టడాలైన అజ్మీర్లోని జమా మసీదు, ఢిల్లీకి సమీపంలో 

ఉన్న కువాతుల్ ఇస్లాం మక్దు మొట్టమొదటి నుంచి ఇస్లాం వాస్తు శిల్ప 

కళలు లభ్యమైన సాధనాలకు అనుకూలంగా మలచబడినట్లు రుజువైంది. 

ఫర్గూసన్ పేర్కొన్నట్లు మౌంట్ ఆబూలో వున్న జైన దేవాలయం పద్దతిలో 

అజ్మీర్లోని జమా మసీదు కట్టినట్లు తెలుస్తుంది. వాస్తవానికి కువాతుల్ 

ఇస్తాం మసీదు ఒక దేవాలయ శిధిలాల్లో కట్టడం జరిగింది. (పసిద్ధి చెందిన 

కుతుబ్మినార్లో మహమ్మదీయుల భావన కనిపించినప్పటికి, అమల్లోకి 

వచ్చేసరికి గుప్తుల కాలంలోని స్తంభాల, మధ్యయుగంలో నిబరాల పోలిక 

ఉందని స్పష్టమవుతుంది. అంతేగాక అలంకరణల్లో ఉత్తర హిందూ స్థానా 

నికి చెందిన హందూ-జైన శిల్ప శైలుల ప్రభావం స్పష్టమౌతుంది. మానవ, 

జంతువుల ఆకృతులు ఈ నీల్పాల్లో లేవు. అక్కడక్కడ చెదురుమదురుగా 

పూలహారాలు, పూలకుండీలు మాత్రం ఉన్నాయి. వాటి సుందర వాక్పటిమ 

ఎమిటో తెలుసూనే ఉంది. వాటిని అరబ్ భాషలో “కూఫిక్' శైలిలో రచిం 

చిన దస్తూరి వాటి అందాన్ని ఇంకా ద్విగుణీకృతం చేస్తోంది. 

ఢిల్లీ నుండి వైదొలగిన మహమ్మదీయ రాజ్యాలు కొన్ని స్థానిక మార్పు 

లతో ఈ విధానాన్నే అనుసరించాయి. ముఖ్యంగా గుజరాత్లోని కట్టడాల్లో 

గోపురం, ద్వారం తప్ప మిగిలినవన్నీ హిందూ శైలికి సంబంధించినవే, 

క్రీ.శ. 15వ శతాబ్దంలో నిర్మితమైన మొహఫిజ్ఖాన్ మసీదు, 16వ శతా 
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బ్రంలోని అబూతూరబ్ సమాధి ఈ సంప్రదాయానికి చెందినవే. 

ఢిల్లీ సుల్తానుల కాలానికంటే తరువాత ఏర్పడ్డ ముస్లీం స్వతంత్ర 

రాజ్యాల్లో హిందూ-ముస్లీం భావ సమైక్యత ఎక్కువగా ఉంది. ఈ చిన్న 

మహమ్మదీయ రాజ్యాలకు స్వేచ్చ ఉండేది. ఈ రాజ్యాలు, అంటే బెంగాల్, 

దక్కన్, పూర్తిగా హిందూ వాతావరణానికి సంబంధించినవి. ఇవి ఢిల్లీకి 

దూరంగా ఉన్నాయి. ఢిల్లీ పరిపాలన నుంచ స్వాతం తా్యాన్ని పొందడానికి 

ఈ రాజ్యాలు హిందువులతో సఖ్యతతో మెలగాల్సి వచ్చింది. వారికి 

అందుబాటులో ఉన్నంత వరకు, (పజల భావాలను కోరికలను అవగాహన 

చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. స్థానిక (ప్రభువుల నుంచి కప్పాలను 

వసూలు చేసేవారు. పరిపాలనలో చిన్న పదవ నుంచి పెద్ద పదవి వరకూ 

ఉన్న ఉద్యోగాల్లో హిందువులకు అవకాశం ఇచ్చారు. వారి యెడల సన్ని 

హితత్యాన్ని చూపి వారి (పేమను చూరగొన్నారు. 

బెంగాల్ రాజుల్లో (పధానంగా అల్లావుద్దీన్ హుసేన్షా (1493-1518), 

ఆయన కుమారుడు నజీరుద్దీన్షా (1518-1533) (పజల ప్రీతిపాతులవడ 

మేగాక, సంస్కృతం నుంచి బెంగాలి భాషలోనికి (గంథాలను తర్జుమా 

చేయడాన్ని కూడా ప్రోత్సహించారు. హుస్సేన్షా అందించిన ప్రోత్సా 

హంతోనే “మాలాధర్యసు' భగవధీతను బెంగాలీ భాషలోనికి అనువదిం 

చాడు. అదే విధంగా నజరాత్షా పోషణలో మహాభారతాన్ని అనువదిం 

చడం జరిగింది. ఇంకో ముస్లిం రాజుకాలంలో కూడ రామాయణాన్ని కిధ్వీ 

దాస్ అనువాదం చేసాడు. 

దక్కన్ రాజ్యాల్లో ముస్లిం (ప్రభువులకు హిందువులకు ఇంకా ఎక్కువ 

సన్నిహిత సంబంధం ఉండేది. బహమనీ రాజ్య స్థాపకుడు తన (బాహ్మణ 

స్నహితుడైన గంగూ మూలంగా సంహాసనాధిష్టుడైనాడు. అందుకు కృత 

జతగా, ప్రేమతో ఆ రాజు గంగూను మంథిగా చేయడమే గాక తన రాజ 

వంశానికి ఆ పేరు పెట్టుకోవడం జరిగింది. బహమనీ కాలంలో బాహ్మణు 

లకు, ఇతర హిందువులకు పరిపాలనలో ఎక్కువగా భాగస్వామ్యం 'ఉండేది. 

బహమనీ సులానుల పతనానంతరం ఆవర్భఎంచిన ఐదు ముస్లీం రాజ్యాలు 

కూడా ఈ విధానాన్ని అనుసరించాయి. వీరు స్థానిక భాషలను ఆదరిం 

చారు. కొంతమంది మరారీ, ఉర్దూ కవులను కూడా పోషించారు. పశ్చిమ 

హిందీ మాండలికం దక్కన్ [పాంతాలకు వచ్చినప్పుడు ఆ భాషలో 
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మార్పు వచ్చింది. ఈ ముస్లిం పాలకులు, ఉత్తరాది నుంచి వచ్చిన హెందూ- 

ముస్లీం సహచరులు, పరస్పరం మాట్లాడుకున్న భాషయే ఉర్దూ భాష 

అయింది. దక్కన్లోనే ఈ భాషకు సాహిత్యం పుట్టింది. ఈ సాహిత్యమే 

స్థానిక (ప్రజలకు, ఉత్తరాది వలస వాసులకు మధ్య వారధిగా నిలిచింది. 

అయితే, కాశ్మీర్ రాజైన సుల్తాన్ జైనుల్ - అబిదిన్ కాలంలో హిందూ 

మహమ్మదీయ సమ్మేళనానికి ఖక్కువ విజయం చేకూరింది. చరిత్రలో 

ఆయనకు ఎంతో గౌరవం వుంది. అతడు (ప్రజల (పీతి పాత్రుడు. కాశ్మీర్ 

లోని (పతి బిడ్డకు ఇతని కథలు తెల్పు. ఈయనకు ఇంతటి పేరు (ప్రఖ్యా 

తలు రావడానికి కారణం ఇతని మత సామరస్యమే. హిందువులకు ముస్లీం 
లకు మధ్య తారతమ్యం ఏమీ చూపలేదు. ఇతనికి పూర్వం కాశ్మీర్ను 

పాలించిన రాజైన సికిందర్ కాలంలో ఎంతోమంది (బ్రాహ్మణులు అతని 

(కూరపాలనను తట్టుకో లేక కాశ్మీర్ను వదిలిపెట్టారు. జైనుల్ అబిదిన్ 

1427లో సింహాసనాధిష్టుడైనపుడు వారిని మరలా పిలిపించాడు. వారి 

మన్ననలను చూరగొన్నాడు. ఆయన పాలనకంటే ముందుగనే ఎంతో 

మంది ఉద్యోగులు ఎన్నో పదవులు అలంకరించారు. జాతి పరమైన, వర్ణ 

పరమైన వ్యత్యాసాలకు ఇతడు స్వస్తి చెప్పాడు. ముస్లీంలు హిందూ 

మతాన్ని, ప్రాచీన భారతీయ సంస్కృతిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఎన్నో 

సంస్కృత [గ్రంథాలను పర్షియన్ భాషలోనికి తర్జుమా చేయించాడు. కళ 

లను, చేతి పనులను పోషించాడు. (ప్రధానంగా సంగీతాన్ని పోషించడమే 

గాక వివిధ (పాంతాలనుంచి గాయకులను తన ఆస్థానానికి ఆహ్వానించాడు. 

అక్బర్ కాలానికి ఒక శతాబ్దం ముందే జైనుల్ - అబిదిన్ కాశ్మీర్ చరిత్రలో 

ఒక నూతన అధ్యాయాన్ని (పారంభించాడన చెప్పవచ్చు. ఒకే భారతియ 

జాతిని నిర్మించాలనుకున్న అకృరు కృషికి ఇతడి విధానాలే మూలమని 

చెప్పవచ్చునే మో! 
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మొగల్ సామాజ్యావతరణ దశలో 

క్రీ.శ.1494లో టర్కీస్థాన్లో ఫర్గానా అనే చిన్న పాలకుడు మరణించగా 

అతని కుమారుడైన బాబర్ 12వ ఏట రాజయ్యాడు. బాబర్, తండివైపున 

తైమూర్ వంశానికీ, తల్లివెపున చంఘీజ్ఖాన్ వంశానికీ, అంటే రెండు 
వంశాలకు వారసుడు. రెండు వంశాల నుండీ స్ఫూర్తిని పొంది తన పాల 

నలో మొదటి నుండి సాహసోపేతమైన జీవితాన్ని ప్రారంభించిన వాడు 

.బొటర్, 1504లో ఎన్నో ఒడిదుడుకులను తట్టుకొని నిలబడి కాబూల్ని 
జయించాడు. దాన్ని తన రాజధానిగా చేసుకుని భారతదేశాన్ని జయించా 

లని కలలుగన్నాడు. 

పదహారవ శతాబ్దారంభానికి ఢిల్లీ సల్తనత్, ఆస్టనిస్తాన్కు చెందిన 

తెగల రాజ్య మైంది. ఆ తెగలమధ్య జరిగిన నిరంతర పోరాటాల వల్ల బల 

మంతా పీల్చి పిప్పిచేయడం జరిగింది. ఇబహీంలోడి నామమాత్రపు 

రాజు. అతని బంధువులు, ఇతర (ప్రభువులు అతన్ని ద్యేషించారు. విదేశీ 

దండయాత్రకు ఇంతకు మించి అదను లేదు. బాబర్ భారతదేశంలో తన 

విజయ పరంపరలను ప్రారంభించాడు. 1526లో, అంటే, తన ఐదోసారి 

దండయా(తలో, ఇబహీంలోడీని ఓడించి, చంపి ఢిల్లీని ఆక్రమించుకు 

న్నాడు. ఈ రకంగా మొగల్ స్మామాజ్య స్థాపన బాబర్ కాలంలో జరిగి, 

మనుమడైన అక్బర్ కాలం నాటికి జాతీయ రాజ్యంగా పరిణమించింది. 

ఈ నేపధ్యమే నూతన జాతీయ సంస్కృతికి, మనం పేర్కొనే హిందూ 
స్తానీ సంస్కృతికి మూలమైంది. 

హిందూసానీ సంస్కృతి అభివృద్ధిని పేర్కొనే ముందు, 16౧వ శతాబ్ది 
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పూర్యార్థంలో భారతదేశంపై దండెత్తిన మొగలులకు, మూడొందల సంవ 

తరాల [క్రితం భారతదేశంపై దండెత్తిన తురుష్కులకు తేడా ఉంది. కుతు 

బుద్దీన్ ఐబక్ నాయకత్వంలో తురుష్కులు భారతదేశాన్ని జయించారు. 

అయితే వారు యుద్ధ (పియులే కాని ప్రభుత్వ పాలనలో అనుభవం లేని 

వారు. సాంస్కృతిక జీవితమంటే ఎమిటో తెలియదు. వారు తురానియన్, 

పర్షియన్, ఇస్లాంలకు సంబంధించిన రాజకీయ. సాంస్కృతిక విధానాలకు, 

కొంత స్థానిక భారతీయ రంగును పులిమినా, వీటన్నింటినీ కలిపి వైవిధ్యం 

లేకుండా సామరస్యంతో కూడిన ఒక సంస్కృతిని రూపొందించ లేక పోయారు. 

బాబర్ ఛగ్తాయ్ (Chagtai) వంశానికి చెందినవాడు. రాజరికానికి అల 

వాటు పడ్డ వంశమిది. ఇంకేమి కావాలి! రెండు వంశాలకు చెందిన లక్షణా 

లను పుణికి పుచ్చుకొన్నాడు. మొగలాయీ, తుర్కుల సాహసాస్న దేహపు 

ష్టిని పర్షియన్ల సౌకుమార్యాన్ని, సాగసుని మరోవైపు ఇస్లాం మత ఆధ్యా 
లిక లోతుపాతులను, నైతిక (క్రమశిక్షణను జోడించుకొని అభివృద్ధికర 

మైన సామరస్యపూరిత లౌకిక సంస్కృతిని మొగలులు అభివృద్ది పరచ 

గలిగారు. బాబర్ భారతదేశానికి వచ్చేనాటికి మొగల్, ఇస్లాం సంస్కృతు 

లను తీసుకువచ్చాడు. తర్వాత ఇంకా విలువైన, విభిన్నమైన సాంస్కృ 

తిక అంశాలను జోడించి సామరస్యపూరితమైన సంస్కృతీ వికాసానికి 

దోహదం చేశాడు. బాబర్కు, అతని కుమారుడైన హుమాయున్కు విశాల 

మైన దృక్పధం, ఆలోచనా సరళి ఉండింది. వాటి మూలంగా భారత రాజ 

కీయ, సంస్కృతీ ఐక్యత స్థాపన అనే మహోన్నత కార్యక్రమాన్ని (ప్రారం 
భించారు. అయితే వారు స్యల్పకాలం మాతమే పాలించారు. అక్బర్ 14వ 

సంవత్సరంలో తండ్రియైన హుమాయున్ నుంచి రాజ్యాన్ని పొంది, దాదాపు 

యాభై సంవత్సరాలు చక్రవర్తి హోదాలో నూతన జాతీయరాజ్యాన్ని నూతన 

జాతీయ సంస్కృతిని ఎర్పరచాడు. 

బెంగాల్, దక్కన్, కాశ్మీరులలో ఉండిన స్వతంత్ర ముస్లీం రాజ్యాలు 

హిందువులను, ముస్లింలను రాజకీయంగా, సాంస్కృతికంగా సన్నిహితం 
చేశారనే విషయాన్ని ఇదివరకే పేర్కొన్నాం. తర్వాత వచ్చిన ఢిల్లీ సులా 

నుల్లో సికిందర్లోడి, ఇర్షాసూరి హిందువుల పట్ల విశాల దృక్పధాన్ని 

చూపించారు. అయితే ఈ మార్చు (పజల అవసరార్ధం గమనించి, గమనిం 

చనట్లుగా జరిగింది. ఈ మూడు వందల టపచిలుకు సంవత్సరాల్లో ఢిల్లీ 



98 భారతదేశ జాతీయ సంస్కృతి 

సల్తనత్ పరిపాలనా కాలంలో ముస్లిం పాలకులు ఎవ్వరూ కూడా భారత 

దేశ సమైక్యతను గూర్చి ఆలోచించలేదు. కేవలం ఉపరితలం మీదనే 

వారి పాలన (ప్రభావం ఉండింది గాని, లోతులకు పోయి ఆలోచించలేక 

పాయ్యారు. ఈ సమైక్యత భారతదేశ విభిన్నతలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నట్లు 
ఉండింది. ఛగ్తాయ్ వంశానికి చెందిన సాహసం, చాకచక్యం ఉన్న 

అక్సర్ మాత్రమే ఈ పనిని చేయగలిగాడు. తాల్త్వ్వకుడుగా తన ఉదార 

చాతువాద బుద్ధిని చూపాడు. ఈ రెండింటినీ జీర్ణించుకొని ధైర్య సాహసా 

లతో గతించిన "పాలన సంకెళ్ళ దాస్యం నుండి భారతదేశానికి విముక్తి 

కలిగించాడు. ఒక కొత్త జీవితానికి మార్గదర్శకుడయ్యాడు. 
అక్బర్ సాధించిన ఈ నూతన భారతదేశానికి, ముఖ్య లక్షణమే 

మంటే ఇది మత (పాధాన్యతపప నిర్మాణం కాలేదు. దేశ పౌరసత్వం అనే 

ప్రాతిపదికపై దీన్ని నిర్మించడం జరిగింది. ఇదే మొట్టమొదటి భారతదేశ 
ఆధునిక భావన. వాస్తవానికి ఆధునిక యుగం 19వ శతాబ్దపు మధ్య 

భాగంలో ఏర్పడింది. ఆ ఆధునికత అమాంతంగా ఊడిపడలేదనే విషయం 

ఇక్కడ స్పష్టమౌతోంది. యూరోపియన్లకు, సామాజిక జీవన విధానంలో 
రాజ్యాన్ని ఎర్పరచడమే ముఖ్యమైన విషయం. మతం అంత (పాధాన్యం 

కాదు. ఇదే విషయం ఐరోపా ఖండంలో సంస్కరణోద్యమం తర్వాత ఎర్చడి, 

మత (ప్రాతిపదికపై ఎకత్యసాధననే భావనకు తెరపడింది. అయితే భార 

తదేశంలో ఈ భావన అంతకుముందే ఏర్పడింది. ముస్లీంలు నూతన 

మతంతో అడుగుపెట్టినపుడు జనాభా అంతా రెండు వఐభాగాలుగా, లేక 

శతుత్వ కూటములుగా ఏర్పడింది. సామాజిక జీవితంలో మతం ఎట్లా 
ఉండాలో ఆ స్థానాన్నే రాజ్యం వహించింది. ఢిల్లీ సులానుల కాలంలో ఈ 

పరిస్థితిలో మార్పు రాలేదు. కాని ఛాందసత్యం లేని మొగలాయిల కాలంలో 

ఈ మార్చు జరిగింది. వారు అరబ్ ఖలీఫా సార్యభౌమత్యాన్ని తృణీక 

రించి, భారతదేశానికి రాకపూర్యమే. మార్పు చెందారు. ఆ మార్పు స్వతః 

సిద్ధంగా ఆలోచించ శక్తిగల అక్పర్లాంటి చక్రవర్తి కాలంలోనే సిద్ధించింది. 

లేకుంటే, ఆక్సర్ భారతదేశంలోని ముప్లీంలకందరికీ మతాధిపతి 

అయి ఉండాల్సింది. లేక ముస్లిం మత రాజ్య సంస్థాపకుడైనా అయ్యుండా 

ల్సింది. కానీ ఆయన లౌకిక జాతీయ రాజ్య సంస్థాపకుడు కాగలిగాడు. 

భారత చరిత చదివే విద్యార్థికి ఆయన మత నాయకత్వం కేవలం రాజ 
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కీయ ఎత్తుగడ అని తెలుస్తుంది. ఆయన “ఉలేమాలి నుంచి విడిపడి 
ద్విగుణీకృతమెన బలంతో పనిచేశాడు. 

అక్బర్, పర్షియాకు చెందిన షాఅబ్బాస్ సఫావీకి రాసిన ఉత్తరం 
లోని విషయాలను బట్టి ఆయన లౌకికత్వం, మత (పాధాన్యం లేని రాజ్య 

స్థాపన స్పష్టమౌతున్నాయి-" దేవుడు మనకందించిన దైవదత్తమైన ఖజా 
నాలే ఈ విభిన్నమైన మత సముదాయాలు. వాటిని మనం అలాగే (సేమిం 
చాలి. (పతి మతాన్ని ఆయన (దేవుడు) ఆశీర్వదించాడు. అనవరతం౦ 

పచ్చని తోటలా ఉండే సార్వజనీన సహనాన్ని మన ప్రయత్నంతో అనుభ 

వించాలి. ఆయన ఎ తేడా లేక అందరి పన ఒకే విధంగా కటాక్షాన్ని కురి 

పిస్తాడు. దేవుని నీడలైన రాజులు ఈ స్మూతాన్ని ఎప్పువా మరువరాదు.” 
అక్బర్ స్నేహితుడు, తాత్త్వికుడు, మార్లదర్శకుడైెన ఆబుల్ఫజల్ తన 

“ఐన్నీ అకృర్'లో ఈ విధంగా రాశాడు - “రాజు మత వ్యత్యాసాలకన్నిం 

టికీ అతీతుడు. (పతి వర్గానికీ, ప్రతి సమాజానికీ ఆయన నిర్వర్తించే 
విద్యు క్రధర్మంలో మత వ్యత్యాసాలు అడ్డుపడరాదు. అందరిపట్ల రక్షకు 

డిగా ఉన్నపుడే (పతి ఒక్కరు సుఖశాంతులతో ఉండగలుగుతారు. అప్పుడే 

భగవంతుని నీడలో మనం పొందే ప్రయోజనాలు సార్వజనీనంగా అంద 

రికీ అందుబాటులో ఉంటాయి.” 

అకృర్ ఈ సిద్ధాంతాన్ని తు.చ. తప్పకుండా, నిజాయితీతో పాటిం 

చాడు. [పభుత్వ కళ్ళేలను తన చేతిలోనికి తీసుకున్న తర్యాత, 1563లో 

యాతపన్నును, జిజియా పన్నును నిషేధించాడు. ఆ విధంగా హిందూ, 

ముస్లిం ప్రజల మధ్య ద్వేషాన్ని కలిగించే విషయాన్ని తొలగించాడు. దీని 
కంబే (పధానమెంది 1564లో (ప్రతిపాదించిన శాసనం - భారతీయుడు ఎ 

కులానికి, వర్గానికీ సంబంధించినా బానిస కాకూడదు. రాజ్యం గుర్తించిన 
వ్యక్తి స్వచ్చ, న్యాయసమ్మత, వర్గ, తెగల వివక్షత లేకుండా (పతి 
పౌరుడూ సమానంగా అనుభవించాలి. ఇది మధ్యయుగ ఆసియా నేపధ్యా 

నికి వఐరుద్ధంగా (ప్రకటించిన మౌలిక విధానం. అంతేకాక, సివిల్, మిలటరీ 

రాష్ట్ర సర్వీసులన్నింటిలో హిందువులకు అవకాశాన్ని కల్పించాడు. తన 

పరిపాలనలో ఉన్నత స్థానాల్లో వారిని నియమించడం కూడా జరిగింది. 

సామాట్ కుటుంబం, రాజపుతుల మధ్య చేసుకున్న వైవాహిక సంబం 

ధాలు ఈ నూతన సౌభాతృత్వానికి తార్కాణంగా పేర్కొనవచ్చు. అక్బర్ 
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హిందూ ముస్టీంలలో ఈ సామరస్యాన్ని చేకూర్చడానికి ప్రయత్నించాడు. 
అయితే అక్బర్ ఎర్పరచిన జాతీయరాజ్యానికి, జాతీయ విధానానికి 

పరిమితులు లేకపోలేదు. ఈ [గంధపవేశికలో జాతీయతకు, దేశ (పజలం 

దరికీ సంబంధించిన రాజ్యాంగ శాసనం అవసరమని పేర్కోడం జరి 

గింది. అక్బర్ కాలానికి ఈ జాతీయతకు ఇంకా పరిమితులుండేవి. ఆ 

కాలంలో రాజకీయ సముదాయానికి లేక దేశానికి లిఖిత, ఆలిఖిత రాజ్యాంగం 

లేనప్పుడు లేదా ప్రభుత్వానికి ఒకే ఒక ఆదర్శం లేనప్పుడు, ప్రజలకు, 

రాజుకు ఉన్న సంబంధమే (ప్రధానమైంది. అందువల్ల తన (ప్రజలు రాజు 

పట్ల విధేయతను చూపడం, ఆయన ఎ తేడాలు లేకుండా (పజలందరి 

పట్లా సమానమైన (పేమను, న్యాయాన్ని చూపడం ఉండేది. అతని వార 

సుల్లో కూడా ఎవరైతే ఈ విధానాన్ని అనుసరించారో వారికి (ప్రజలు విధే 

యులుగా ఉండటం జరిగింది. అయితే అందరికీ సమానమైన జాతీయత 

అనేది ఆ రోజుల్లో అంత ఎక్కువగా ఉండేది కాదు. ఈ రోజుల్లోలాగ జనే 

చ్చని (ప్రతిబింబించే రాజ్యాంగ శాసనాలు లేవు. 

| రాజ్య ఎకత్యమనేది తనకు, (ప్రజలకు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని 

బట్టి ఉంటుందన్న ఎషయం అక్సర్కు తెలుసు. ఎ ముస్లిం రాజుకు లేనం 

తగా (ప్రజలతో (ప్రత్యక్ష సంబంధాన్ని ఎర్పరచుకున్నాడు. తన అంతఃపు 

రంలోని ముందు లోగిల్లో ప్రజలకు ఇచ్చే దర్శనం పూర్వ భారతీయ చక్ర 

వర్తులను గుర్తుకు తెచ్చింది. ఈ విధంగా పజల మనస్సులను అక్సర్ 

చూరగొన్నాడు. 

అకృర్ కాలంలోనే మిగిలిన (పధానమైన (ప్రాచీన భారతీయ రాజ్య 

సాంప్రదాయాలను పునరుద్ధరించడం జరిగింది. అక్కర్ దానధర్మాలను, 

నైతిక సంస్కరణలను (ప్రవేశ పెట్టాడు. ఢిల్లీ సులానులు యాం;తికంగా 

ముస్టీం సమాజంలోనే వీటిని ఆచరించేవారు. అటువంటిది అక్బర్ సక 

మంగా, ఏ తేడాలేకుండా భారతీయులందరికీ అన్వయించాడు. ముస్లీం 

“ఉలేమాలను,” “ఫకీరులను' రాజ్యం ఎ విధంగా పోషించిందో అలాగే 

హిందూ పండితులను, సాధువులను రాజ్యం పోషించేది. మసీదులకు 

మొగల్ చక్రవర్తులు ఎ విధంగా దానధర్మాలిచ్చారో, మందిరాలకు కూడా 

అలాగే ఇవ్వడం జరిగింది. తాగుడు, జూదం, వ్యభిచారం ఈ మూడింటి 

విషయంలో (ప్రజలందరిసైనా సమానంగా నిషేధాజ్ఞలు విధించాడు. మత 
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జోక్యం అనే నింద వచ్చినప్పటికినీ “సతి” వంటి హిందూ ఆచారాలను 
అరికట్టాడు. 

అక్సర్ మునిమనుమడైన జారంగజేబ్ తన (ప్రయత్నంతో లౌకిక రాజ్య 

మైన మొగల్ సామాజ్యాన్ని మతరాజ్యంగా మార్చాలని విఫల (పయ 

త్నాలు చేశారు. దీని పర్యవసానంగా మొగల్ రాజ్య పునాదులే కదలిపా 

య్యాయి. అతని మరణానంతరం, అత్యున్నతమైన, వంద సంవత్సరాల 

పాటు వెలుగొందిన మొగల్ స్మామాజ్యం నీడలాగా మిగిలింది. 

పరిమితార్థంలోనైనా జాతీయ రాజ్యంగా వెలుగొందిన మొగల్ సామా 

జ్యంలో జాతీయ సంస్కృతి అభివృద్ధి చెందింది. బెరంగజేబ్ కాలంలో 

ఇది పూర్తిగా ఎచ్చిన్నమైంది. ఇంతకుముందు అధ్యాయంలో ఢిల్లీ సులా 

నుల కాలంలో హిందూ ముస్లీంల మధ్య ఎర్పడ్డ వ్యత్యాసం స్పష్టమైంది. 

అయితే (పేమ, సాన్నిహిత్యం అనే భావాలు హిందూ భక్తుల్లోనూ, ముస్లీం 

సూఫీల్లోను, అంటే రెండు సమాజాల్లోను ఒకదానిపై ఒకటి (ప్రభావాన్ని 

చూపాయి. మొగల్, ఇస్తాం మత లేక ఇరానియన్, ఇస్లాం సంస్కృతిని, 

హిందూ సంస్కృతితో సమ్మేళనం చేసే (ప్రక్రియ సాధారణంగా జరుగుతు 

న్నప్పటికీ, అక్సర్ పట్టుదలతో ఈ పనిని త్వరితగతిని చేయించగలిగాడు. 

దీనిమూలంగా అక్పర్ ఆస్థానంలో సమానమైన సంస్కృతి ఎర్పడింది. 

దీన్ని మొగల్ (ప్రతిపత్తి ఉన్న (పదేశాలకన్నింటికీ వ్యాప్తి చేయడం జరిగింది. 

సాధారణ సంస్కృతికి మూలం భాషే. 13వ శతాబ్దంలో పర్షియన్ 

భాష పశ్చిమ ప్రాంతాల్లోని హిందీతో కలిసి అంటే ఢిల్లీ, ఢిల్లీ పరిసర 

(పాంతాల్లో, అధికార భాషగా ఎర్చడింది. దాన్ని హిందీ, సాందవి లేదా 

హిందూస్తానీ అని వ్యవహరిస్తున్నాం. తర్వాత దీన్ని ఉర్దూగా పేర్కోడం 

జరిగింది. హిందూ, ముస్లింల మధ్య ఈ భాషే అమల్లో ఉండేది. దీనికి 

సారస్వత హోదా ఒక్క దక్కన్ (పాంతంలోనే వచ్చింది. ఉత్తర హిందూస్తా 

న్లో పర్షియన్ భాష అధికారభాషగా, సారస్వత భాషగా ముస్లంలలో 

ఉండేది. సికిందర్లోడి కాలంలో హిందువులు పర్షియన్ భాషను నేర్చుకొ 

న్నారు. అయితే (పభుత్యఖాతాలు హిందీ భాషలో ఉండటంతో హిందూ 

ఉద్యోగులు ఖచ్చితంగా పర్షియన్ భాషను నేర్చుకొనే అవసరం లేకుండా 

పోయింది. ఆక్సర్ ఆర్థిక మంతి, తోడర్మల్, స్మామాజ్యంలోని ఖాతాలన్నీ 

పర్షియన్ భాషలో ఉండాలనీ, ఆ భాషలోనే ఉత్తర (ప్రత్యుత్తరాలు జరగా 
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లని నిర్ణయించాడు. ఫలితంగా రాష్ట్ర ఉద్యోగాల్లో ఉన్న అధిక సంఖ్యాక 

హిందువులు పర్షియన్ భాషను నేర్చుకున్నారు. అంతేకాక, హిందూ ఉన్నత 

వర్గాలకు, రాజపు[త (పముఖులకు చక్రవర్తితో సన్నెహత సంబంధముం 

డేది. ఆస్థానంలో కాని, పెంవేట్ సమావేశాల్లో కానీ, వేటకు వెళ్ళేట 

ప్పుడు, సెనిక దండయా[తలు చేసేటపుడు పర్షియన్ భాషాజ్ఞానం అవ 

సరమైంది. రాజుకు, హిందూ (ప్రజలకు ఉన్న ఈ సంబంధాన్ని బట్టి పర్తి 

యన్ భాష హిందువుల్లో (పాముఖ్యంలో ఉండింది. అంతేకాక మొట్లమొ 

దటిసారి భారతదేశ చరిత్రలో హిందూ ముస్లింలకు పర్షియన్ సాధారణ 

భాష అయింది. అక్సర్, హిందూ ముస్లీంలకు ఎన్నో పాఠశాలలు (పారం 

భించాడు. ఇందులో మాధ్యమంగా పర్షియన్ భాషే ఉండేది ఈ రకంగా, 

అందరికీ ఒకే రకమైన విద్యావిధానం ఉండటం వల్ల, ఒకే రకమైన భాష, 

ఒకే రకమైన భావాలు. ఎర్పడటానికి అవకాశం ఎార్పడింది. మత సంబం 

ధమైన పాఠశాలల్లో తప్ప, ఇతర మత సంబంధలేని పాఠశాలల్లో కులం, 

మతం అనే తేడా లేక ఒకే రకమెన పాఠాలను బోధించేవారు. అబుల్ఫ 

జల్ చెప్పిందాన్నిబట్టి, ఈ పాఠశాలల్లో పర్షియన్ సారస్యతం, భాషా 

నిర్మాణం, రాత మొదలగునవి సాధారణ పాఠ్యాంశాలు. నీతి శాస్తం, 

గణిత శాస్త్రం, వ్యాపార గణాంకాలు, కార్యాలయ నిర్వహణ, వ్యవసాయం, 

క్షేతగణితం, రేఖా గణితం, జ్యోతిశ్శాస్త్రం, గృహ ఆర్థిక విధానం, రాజ 

నీతి శాస్తం, వైద్యశాస్త్రం, తర్కశాస్తంం, భౌతిక శాస్తం, చరిత్ర ఇవన్ని 

కొన్ని కొన్ని విభాగాలుగా, ఉప విభాగాలుగా ఎర్చరచారు. ఈ పాఠశాలల్లో 

నెలకొన్న మత ప్రాధాన్యం లేని ఈ పాఠ్యాంశాల మూలంగా జాతియ 

సమైక్యతకు అవసరమైన శాస్త్రియ దృక్పధం, వాతావరణం ఎర్పడ్డాయి. 

ఈ ఐద్యావధానం నాంస్కృతిక అవగాహనను హాచ్చుస్థాయికి తీసు 

కెళ్ళింది. హిందూ ముస్తం విద్యావంతులు సంస్కృతం నుండి ఎన్నో 

(పామాణిక [గంధాలను పర్షియన్ భాషలోకి తర్జుమా చేశారు. గత, సమ 

కాలీన చరిత్ర గ్రంధాలను కూడా రాయడం జరిగింది. 

ముల్లా అబ్దుల్ ఖాదీర్ బదోని హిందూ పండితుని సహాయంతో మొట్ట 

మొదటిసారిగా పర్షియన్ భాషలోకి రామాయణాన్ని, అధర్వణ వేదాన్ని 

తర్జుమా చేశాడు. తర్వాత ఎంతోమంది హిందువులు రామాయణాన్ని పర్షి 

యన్ గద్య, పద్యాల్లోనికి తర్జుమా చేయడం జరిగింది. హిందూ, ముస్లీం 

4 
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పండితులు మహాభారతాన్ని కూడా తర్జుమా చేశారు. ఈ తర్జుమా పండి 
తుల సంఘంలో ముల్లా అబ్దుల్ ఖాదీర్ కూడా ఒక సభ్యుడే. ఫైజీ అనే 

ఒక గొప్ప కవి'“లీలావతి” అనే గణిత శాస్త్రాన్ని పర్షియన్ భాషలోకి అను 
వదించాడు. హిందూ అనువాదకులు గణితశాస్త్రం, జీవ శాస్తాంలకు చెందిన 

ఎన్నో [గ్రంధాలను పర్షియన్ భాషలోకి తర్జుమా చేయడం జరిగింది. షాజ 

హాన్ కాలంలో ఆయన కుమారుడైన దారాషికోకు హిందూతత్త శాస్త్రం 

అన్నా, తత్త్వ శాస్త్రం అన్నా మార్మిక గాధలన్నా ఎక్కువ మక్కువ. విలు 

వైన (గ్రంధాలను, తత్త్యశాస్తాన్ని, ఉపనిషత్తులను, భగవదీతను, యోగ 
వాశిష్ట్యాన్ని పర్షియన్ భాషలోకి తర్జుమా చేయించాడు. తానే స్వయంగా 
“మజ్మల్-బాహరిన్' (రెండు సముదాలు కలిసే చోటు) అనే హిందూ- 

ముల్లాల మారి కతత్తా్యన్ని ఒకటిగా వివరించి చెప్పే (గంధాన్ని రచించాడు. 

చరితలో, హిందూ రచయితలైన బృందావన్ దాస్, సుజన్ రాయ్, 

చం(దభాన్ బాహ్మన్, బీమ్ న్; ఈశ్వరదాస్ మొదలైన వారు అబుల్ 

ఫజల్, అబ్దుల్ ఖదీర్ బాదోని, కాఫీఖాన్ మొదలైన (ప్రధాన ముస్లీం చరి 

త్రకారులతో సమానులు. ఈ, (గంధాల్లో, ఎవో కొన్ని వ్య క్తిగతాలైన లక్ష 

ణాలు, మానసిక (ప్రవృత్తులుండొచ్చు కాని, దృక్పథంలో రెండింటికీ పోలి 

కలున్నాయి; అల్లే వారు రాసిన రీతులు కూడా సమానంగా ఉన్నాయి. 

ఇద్దరూ మొగల్ సామ్రాజ్యానికి చెందినవారే. వారి వ్యక్తిగత భావాలను 

చొబ్పంచక, నిజాయితీతో, సత్యాన్ని వస్తుపరతతో రాసినవారు. వారి 

రచనల్లో రాజు కేందదం. అక్కడక్కడా ఆనాటి సాంఘిక పరిస్థితులను, 

సాంస్కృతిక జీవన ఐధానాన్ని రాయడం జరిగింది. 

ముస్లీంలతో కలసి హిందువులు కూడా పర్షియన్ భాషలో కవితలు రాయ 
డానికి పూనుకొన్నారు. మిర్జా మనోహర్ తాసనీ, చంద్రఖాన్ (బాహ్మణ్, బన్ 

వారీలాల్ వాలీ అనే హిందూ కవులు ఫైజ్, ఉర్చీ, నజిరీ, కలీమ్, కుడీ 

అనే ముస్లం కవుల వలే చాలా పేరెన్నిక కవులు కాకున్నా, చాలా మంది 

ముస్లీం కవులకంటే మేలైనవారే! పర్షియన్ భాషను వారు తమ భాషగా 
భావించేవారు. చంద్రభాన్ (బాహ్మణ్ కవితలే, హిందువులు కొద్ది కాలం 

లోనే ఎంతో ఆశ్చర్యాన్నిచ్చే కవితను రాయగలరో అనేదానికి మంచి 

ఉదాహరణ. పర్షియన్ భాషలో కవిత్వం రాయడంలో అతనిలో సాంత శైలి 

ఉంది. పర్షియన్ కవితకు భారతదేశంలో సందికాలమది. ఖు(సూ రాసిన 
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అందమైన, సాంప్రదాయ బద్ధమైన సులభశైలి రాను రాను ఉచేకపూరిత 

మెన శృంగార కవితకు దారి తీసింది. ఉరీ రచనల్లో ఇది అడ్డులేని ఊహా 

జనిత లోకాల్లోకి ' పయనించింది. హిందూ కవుల రచనల్లో కూడా ఈ ' 
శృంగార భావన కన్పిస్తుంది. 

జాబులు రాయడంలోని సారస్వత కళను హిందువులు మాత్రమే 

సాధించగలిగారు. అబుల్ఫజల్, ఆలంఘీర్ (జారంగజేబ్) పర్షియన్ గద్యం 

రాయడంలో దిట్టలు. మున్టీహర్ కరన్, చంద్రఖాన్ (బాహ్మణ్, మున్తి మధూ 

రామ్, మున్తీ నిహాల్ చంద్, మున్హీ అవధేరాజ్లతో సమానంగా లెక్కించ 

దగ రచయితలు పెన పేర్కొన్న యిద్దరు మాతమే. జాబులు రాయడ 

మనే సాహిత్య (పక్రియలో అపుడు రెండు భిన్న రీతులుండేవి సరళంగా, 

నేరుగా రాసే జెరంగజేబ్ తెలి. ఇది మొగలాయిల తొలి సాహసోపేత జీవి 

తాన్ని వర్ణించిన శైలిని గుర్తుకు తెస్తుంది. రెండో శైలి పూర్తిగా విద్యా 
వ్యాసంగానికి చెందినది - అబుల్ ఫజల్ మొగలాయా సామాజ్య ఆస్థాన 

ఘనతను వర్ణించిన శైలి. పర్షియన్ భాషలో జాబు రాసే పక్రియ భారత 

దేశంలో అమలు పరచిన పద్ధతికి, చందదభాను, మధూరామ్ రచనలకు, 

హిందూ ముస్లీం రచనలకు ఉదాహరణలుగా పేర్కొనవచ్చు. ఆచరణలో 

అక్కరు పర్షియన్ను ఆస్థాన భాషగా చేసినా, ఆయన దేశీయ భాషల 

అభివృద్ధికి కూడా (పోత్సాహమిచ్చాడు. (బిజ్భాషా, అవధి హిందీలో (పము 

ఖమైనవి. ఇవి అకృరు కాలానికి ముందే అభివృద్ధిలో నుండేవి. అవధిలో, 

చేర్షా కాలంలో, “పద్మావతి” అనే కావ్యాన్ని రాసిన మాలిక్ మహమ్మద్ 
జయిసీ ఎంతో గొప్పవాడు. జాతీయ స్పృహవల్ల అక్పరు కాలంలో సెల్లు 

బికిన అత్యుత్సాహ వాతావరణంలో హిందీ ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందింది. 

ఈ అభివృద్ధికి కారకులు హిందువులు, ముస్లీంలు ఇద్దరూను. సూర్దాస్ 

కృష్ణభక్తి అపూర్వ మైంది. అతని కవిత చాలా ఉన్నతమైంది. ఇతని పాటల్లో 

కృష్ణునిపె ప్రేమ, భక్తి తాండవమాడుతుంటాయి. వాటిని “సుర్ సాగర్” 
అంటారు. అబుల్ రహింఖాన్ ఖానాన్, అక్బరు ఆస్థానంలో మూలస్తంభం 

వంటివాడు. తాను స్వయంగా కవి. హిందీ కవితను పోత్సహించాడు. 

గంగ, నరహరి, చక్రవర్తి స్నేహితుడైన బీర్బల్ కూడా గొప్ప ఆస్థాన 

కవులు. అక్కరు కూడా హిందీ కవిత రాశాడు. తర్వాత కేశవ్ దాస్, 

బీహారీ, దేవ్, రస్ఖాన్ (ముస్లిం) హిందీ కవిత్వాన్ని అత్యున్నత శిఖరాలకు 
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తీసుకొని వెళ్ళారు. శివాజీ, ఛతశాలుడిసె శాశ్వతకీర్తిని తెచ్చే ఇతిహాసా 

లను భూషణ్ రచించాడు. 
శిల్పకళ విషయంలో హిందు, ముస్లీం అంశాలను సమ్మిశ్రితం చేయ 

డవమునేది ఢిల్లీ సులానుల కాలంలో జరిగింది. అయితే ఈ రెండింటినీ 

కలిపి సామరస్యపూరితమైన శైలిని తేవడానికి స్వతసిద్ధమైన మేధాసం 
పత్తి, విశాల దృష్టి కావాలి. ఇఐ మొగల్ చక్రవర్తుల కాలంలో లభ్య మై 

నాయి. బాబర్, హుమాయూన్లు ఇరువురూ పర్షియన్ ఇెలినే శిల్పకళలో 

(పోత్సహించారు. దీనికోసం పర్షియన్ శిల్పులను తీసుకొచ్చారు. వారి 

కాలంలోని భవనాలు, బాబర్ నిర్మించిన పానిపట్, శాంభాల్లోని మసీ 

దులు, హుమాయూన్ నిర్మించిన ఫతౌహాబాద్, హిస్సార్, పర్షియాలోనున్న 
ఇస్పాహాన్ తరహా మధ్యయుగం నాటి భవనాల శైలిలో ఉన్నాయి. అక్బరు 

కోలరతో వచ్చిన శిల్పకళ ఢిల్లీలోని హుమాయూన్ సమాధి. దీన్ని ఎర్మిం 

చిన పర్షియన్ శిల్పి మీర్జా ఇనాయతుల్లా. ఆ తర్వాత అక్ఫర్ రాజకీయ, 

వైజ్ఞానిక రంగాల్లో సాధించినట్లే, టర్కీ, పర్షియన్, ముస్లీం భావనలను 

హిందూ భారతీయ తైలులకు జోడించి ఒక గొప్ప సౌందర్యోపేతమెైన 
మొగల్ శెలిన తెచ్చాడు. అది కంటికి వెలుగు, మనస్సుకు శాంతిని కలి 

గించింది. ఫతేపూర్ సిక్రీలోని జామా మసీదు, డిజైన్ను ఇస్పాహాన్ (పర్షియా) 

నుంచి గ్రహించింది. దానికున్న ఉదాత్తమైన తలవాకిలి, సాంప్రదాయబ 
ద్ధంగా ఉన్న మధ్యయుగంలోని పర్షియన్ శైలి లక్షణాలను పుణికి పుచ్చు 
కొంది. పైభాగంలో ఉండే గుమ్మటాల్లో (0౨0005) జైనశైలి కనిపిస్తుంది. 

మౌంట్ ఆబూలోని శిల్పకళ ఇందులో ద్యోతకమౌతుంది. జహంగీర్ కాలంలో 

హిందూ (పభావం ఇంకా పెరిగింది. సికిందలోని అక్కరు సమాధి, దీనిలో 

ముస్లీం శెలికి సంబంధించిన కమానులు, గుమ్మటాలు ఉన్నా, బౌద్ధ ఐహో 

రాలకు, మహాబలిపురంలోని రధాలకు చెందిన పద్ధతి కనిపెస్తుంది. 

మొగల్ శిల్పకళ షాజహాన్ కాలంలో ఉచ్చదశకు చేరుకొంది. పర్షియా 

నుంచి, ఇతర దేశాలనుండి శిల్పలను పిలిపించి, వివిధ దేశీ (ప్రభావా 
లతో కట్టడాలను నిర్మించారు. దీని మూలంగా దేశీయ హిందూ శైలి కొంత 

వెనుకంజ వెయ్యడానికి ఆస్కారం ఎర్చడింది. ఆ తర్వాత పూర్తిగా మొగ 

లాయీ శైలికి మారిపోవడం జరిగింది. పూర్తిగా ఆంగాంగాల్లో ఈ శైెలిని 

చొప్పించడం కష్టం అయింది. విప్లవాత్మకమైన మార్పులు ఎములటే; 
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షాజహాన్ పాలరాయిని విరివిగా వాడాడు. ఆ రాతిని వాడాలంటే ఎక్కువ 

జాగత్త, నైపుణ్యం, సౌకుమార్యం ఉండాలి. (పతి చిన్న పనిని కూడా 

చక్కగా రూపొందించుకోవడమే కాక, అవసరమైతే మార్చుకోడానికి అవ 

కాశముండేది. ఇంతటి వెలుగును (పసాదించే ఈ పాలరాయి పనికి అంద 

మెన పూలను చెక్కడానికి, ఎంతో జాగత్త, నౌకువూర్యత అవసరం. 

అందుకే పెనుండే పెద పెద భాగాలు ఖాళీగా ఉంచడం జరిగింది. 

మొమైక్ (0403210) మీద, రంగురంగులున్న రాళ్ళమీద చెక్కిన అంద 

మైన రూపాలు అలంకారం చేసినట్లు రూపొందించడం జరిగింది. కమా 

న్లు వివిధమైన రూపాల్లో రూపొందించారు. స్తంభాలను కొత్తగా పలచ 

నైన రూపాలతో చేయడం జరిగింది. గుమ్మటాలు (డోములు) సాకుమార్య 

మెన శిఖరాలతో ఒకదానికొకటి సమానంగా కట్టబడ్డాయి. భవనాల రూపు 

రేఖలు, అలంకారికమైన పని, నూతనమైన, ఆత్యున్నతమైన సౌందర్యాన్ని 

(పతిబింబించేవిగా వున్నాయి. దానికితోడు వొంపులు తిరిగిన గీతలు అందంగా 

వున్నాయి. శిల్పి తన చాతుర్యంతో, ఎంతో అందాన్ని హుందాతనాన్ని, 

సాకుమార్యాన్ని కలిగించగలిగాడు. భారతీయ శిల్పి, పర్షియన్ శిల్పరీతు 
లతో కలిపి ఒక కొత్త ప్రయోగం చేయడం, అంతకుముందు అటు పర్షి 

యన్ శిల్పులు కాని, ఇటు భారతీయ శిల్పులు కాని చేయనటువంటి 

నూతన [పయోగాలన్న చేయడంలో ఎన్నో కొత్త గుణాలు కన్పించాయి. 

నూతన శైలిని సృష్టించగలగడం ఒక కొత్త విశేషం. వస్తువు భారతబదే 

శంలో లభ్య మైనప్పటికినీ, భారత, విదేశీ శిల్పులతో ప్రయోగం జరగడం 

ఒక విశిష్ట లక్షణం. “పాలరాతి స్వప్నం 'గా తాజ్మహల్ వర్ణించబడింది. 
దాన్ని నిర్మించిన శిల్పి షిరాజ్ నుంచి వచ్చాడో లేక ఇటాలియన్ శిల్పి 

నిర్మించాడో తెలీదు. ఎవరు నిర్మించినా అది ఒక భారతీయ రాజు మన 

స్సులో పుట్టిన భావనగా, భారతీయ (ప్రేమకు, జ్ఞాపికగా భారతీయ పాల 

రాతితో వెలిసిన భవనమై స్పచ్చతకు, శాంతికి, కరుణకు నిలిచిన ఆకృ 

తిగా మన కనులముందు తాజ్మహల్ సాక్షాత్కరిస్తుంది. 

ఈ కాలంలో చిత్రలేఖనం కూడా ఒక కొత్త శైలి ఎర్పరుచుకొంది. 

టర్కో-ఇరానియన్, (ప్రాచీన భారతీయ శైలితో కలిసిన కొత్త సౌకుమార్య 

తను సంతరించుకొంది. ఇంతకు ముందు పేర్కొన్నట్లుగానే, మత నిబంధ 

నల మూలంగా ఢిల్లీ సులానుల కాలంలో చిత్రలేఖనం అభివృద్ధి చెంద 



హిందూస్తానీ సంస్కృతి-1 107 

లేదు. హిందూ చ్వితకారులు (గంధాల్లో విషయాలను వివరిసూ చిత్రించే 
బొమ్మలు ఎన్నో వేశారు. అజంతా సాంప్రదాయం కాలానుగుణ్యంగా మార్పు 

చెందింది. మధ్యయుగ భారతీయ శైలి, (ప్రధానంగా రాజపుత్రుల శైలి, 
అంటే వారు పోషించిన శెలి, (పోదృలంలోకి వచ్చింది. హిందూ చితకా 

రులు ప్రధానంగా పురాణాల నుంచి, తమా మహా భారతాల నుంచి, 

కృష్ణుడి కధల నుంచి సంగీతరాగాలను చిత్రించారు. ఎక్కడో కొన్ని మాత్రం 
సామాన్య (ప్రజలనుంచి తీసుకొన్నారు. వాళ్ళ చితలేఖనాలు (పకృతిని, 

దాని వివిధ రీతులను సరళంగా, చక్కగా చిత్రించారు. సంకీర్ణ, మూర్తభా 

వాలతో కూడిన చిత్రాలను వారు పట్టించుకోలేదు. 

తెమూరు వారసులకు చిత్రలేఖనమంటే చాల్ల మక్కువ. వారి పోష 

ణలో పర్షియన్ కళ (కమేప్ అభివృద్ధి చెందింది. బజాడ్ కాలంలో హెరాట్ 

స్కూలు సంపూర్ణతను సాధించింది. మిర్ సయ్యద్ అలీ, క్యాజా అబ్దుస్ 

సమద్ షిరాజీ, బజాడ్ శిష్యులు. వీరు హుమాయూన్తో పాటు భారత 

దేశం వచ్చారు. వారి చిత పటాల్లో భారతీయ (ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, 

టర్కీ-ఇరానియన్ అంశాలే ఎక్కువ. వాస్తవికతకు, భారతీయ చిత్రలేఖనం 

సులభరీతికి పాముఖ్యాన్నిచ్చిన ఆక్సర్, భారతీయ రీతిని, పర్షియన్ల 

నాజూకుదనాన్ని జోడించి నూతన శెలిని అభిలషించాడు. చితకళల 

అకాడెమీ, హిందూ, పర్షియన్ కళాకారులతో కూడి ఆయన కొలువులో 

ఉండేది. పర్షియన్ ఉపాధ్యాయులు అయిన సయ్యద్ అలీ, అబ్దుస్ సమద్ 

వారియొక్క హిందూ శిష్యులచేత పర్షియన్ రేఖా చిత్రాలను మెలకు 

వతో, దిద్దాల్సిన రంగులతో చితికరింప చేయడం జరిగింది. సెద్ధాంతపర 

మైన ఒక (గంధాలయాన్ని ఎర్పరచి, కళకు సంబంధించిన (గంధాలు, 

పేరెన్నికగన్న చితకారుల పటాలను ఆందులో ఉంచారు. కళాకారులు 

పనిలో ఉండగా, అక్బర్ స్వయంగా తానే వెళ్తుండేవాడు. అక్చరు కాలంలో 
దస్యంత్, ఫరూక్ బేగ్, బసవన్, సాన్వాలా (పధానమైన చితలేఖకులు. 

వాళ్ళు లౌకిక సాంప్రదాయాన్ని పాలించారు. (పారంభంలో ఈ శెలి పర్తి 

యన్ పద్ధతిలో ఉండేది; అలంకారాలతో ఎంతో విస్తృతంగా. ధృఢంగా 

ఉండి, కాలక్రమేణా భారతీయ జీవంతో, (ప్రవాహ లక్షణాలతో శక్తివంతమై 

అక్చరు పాలనాకాలం పూర్తయ్యేనాటికి, అనగా జహంగీరు కాలానికి స్వతం 

(తమైన మొగల్ శెలిగా ఆభివృద్ధి చెందింది. 
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జహంగీరు కళా పోషకుడే కాక, తనే ఒక కళాకారుడు. ఆయన 

కాలంలో చితకళ ఉన్నత దశకు చేరుకొంది. ఫరూక్ బేగ్, నదీర్, మహ 

మ్మద్ మురాద్, అబుల్ హసన్, మాన్సూర్, బిషన్దాస్ మనోహర్, దౌలత్ 

ఆనాటి (పసిద్ధ చితలేఖకులు. వారి పరిధి ఎస్త్పుతంగా పెరిగి, పురాణాల 

దశ దాటి, యుద్ధ భూమి, వేట, (పేమ, రాజుల ఆస్థానాలు, సూప్ ఆరా 

మాలు, వ్యక్తుల పటాలు, జంతువులు, చెల్లు, రంగురంగుల పువ్వులు - 

ఒకటేమిటి - మానవ జీవితపు వివిధాంశాలతో, యావత్ పకృతి - అన్ని 

చితలేఖన వస్తువులే. ఇవన్నీ జహంగీరు చక్రవర్తి, ఆయన ఆస్థానంలోని 

(ప్రభువుల యిషాన్ని చూరగొన్నాయి. 

షాజహాన్కు చితలేఖనం కంటే శిల్పం పెననే మక్కువ జాస్తి. అయి 

నప్పటికీ కొందరు రాజకుమారులు, (పపభువులు చితలేఖనాన్ని పోష్౦ 

చాయ; చితలెఖనం పరు (ప్రఖ్యాతులు పూర్తిగా తగ్గకున్నా, మిగిలిన కళ 

లకంలే తక్కువ స్థానాన్ని పొందడం గమనించవచ్చు. అధిక సంపద 

దీనికి కారణం కావచ్చు. ఎక్కువ బూటకమైన మెరుగులకే అవకాశమి 

చ్చారు కాని, కళాత్మకమైన గుణగణాలకు ప్రాధాన్యత నివ్వలేదు. (పతి 

చితలేఖనానికి గిల్ష్బార్డర్ ఉండితీరాలి. అనూప్ చితౌ, చితమణి, ఫకీ 

రుల్లా, హషీమ్ అలీ, షాజహాన్ కాలంనాటి (ప్రసిద్ధ చితకారులు - వీరిలో 

ఎవ్వరినీ మన్సూర్, అబుల్హసన్, మనోహర్లతో పోల్చడానికి వీలులేదు. 

జారంగజేబ్ మత ఆడంబరత మూలంగా చిత్రలేఖనం విచ్చిన్నత చెంది 

ఆతని తరువాత మొగల్ సా[మాజ్య పతనంతో అది పూర్తిగా విచ్చిన్నతకి 
గురి అయింది. | 

సంగీతం విషయంలో, హిందూ-ముస్లింల మధ్య అభిరుచిలో సమ 

న్యయం, ఢిల్లీ సులానుల కాలంలో స్యతంతరాజ్యాల్లో అభివృద్ధి చెంది, 

అల్లే సూఫీల ఆరామాల్లోనూ వర్ధిల్లింది. మొగలుల కాలంలో అందరికీ 

చెందిన జాతీయ సంగీత విధానం అమల్లో ఉండేది వాళ్ళ పోషణలో ఇది 

ఇంకొంత అభివృద్ధి చెందింది. మేధాపరమైన సద్ధాంతాల (ప్రమేయం లేకుం 

డానే, సంగీతంలో మానవుల వునోభావాలను, అనుభవాలను వ్యక్తం 

చేయవచ్చు. కులాలు, తెగలు అనే తేడా లేకుండా అందరిలో ఉన్న ఈ 

సంగీత కళను చూస్తుంటే, భారతీయుల హృదయాలన్నీ ఎకత్వంలో లగ్న 

వైనాయా అనిపిస్తుంది. మౌలిక సాంస్కృతిక స్పృహ ఈ కాలంలో 
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శాశ్వతంగా నెలకొల్పబడిందా అనిపిస్తుంది. 

సాధారణ సామాజిక జీవితంలో ఎకరూపత సిద్ధించింది. ఆచార సాంప్ర 

దాయాల్లో కానీ, ఆహారంలో కానీ, వస్త్రధారణలో కానీ, భోగభాగ్యాల్లో 

కాని, వినోదాల్లో కానీ, ఈ కాలంలో అభివృద్ధి చెందిన తీరుతెన్నులను పరి 

శీలిస్తే, లక్షలాది హిందూ, ముస్లీం కుటుంబాల నిత్య జీవితంలో వచ్చిన 
మార్పులు అవగతమవుతాయి. ఈ మార్పులను గూర్చిన వివరణ యిక్కడ 

అవసరంలేదు. . 



11. హిందూస్టాన సంస్కృతి-[1 

బౌరంగజేబు పరిపాలనా కాలంలోని మొదటి సగం భాగంలో, రాజకీయంగా మొగలు 

సామాజ్య కీర్తి ఉన్నత శిఖరాలను అందుకొంది. ఆ తరువాత క్రీణదశ (పారంభ 

మైంది. దక్కన్లో బెరంగజేబ్ చేసిన దండయాత్రల మూలంగా ఖజానా ఖాళీ 

అయింది. ఆయన అనుసరించిన సంకుచిత విధానాల మూలంగా, అక్సర్కు 

చాలా సన్నిహితులుగా ఉన్న రాజపుతులను దూరం చేసుకొన్నాడు. దీనికి తోడు 

మూడు శతు వర్గాలైన, సిక్కులు, మహారాష్ట్రులు, జాట్లు ఈ వ్యతిరేకతకు 

దోహదం చేశారు. బౌరంగబేబ్ మరణానంతరం ఈ నాలుగు వర్గాలు, ముఖ్యంగా 

మహారాష్ట్రులు, మొగల్ స్మామాజ్య పునాదుల్ని పెకలించి వేశారు. మొగలుల 

ఆస్థానంలో తురానియన్లు, పర్షియన్లు, ఆప్టన్ సముదాయాలు కేంద ప్రభు 

త్వాన్ని బలహీనపరిచాయి. అందువల్ల రాష్ట్రాల్లోని గవర్నర్లు స్వతంతులయ్యారు. 

ఆ గ్నేయదిశలో విదేశీదాడులు ప్రారంభమయ్యాయి రెండు శతాబ్దాలుగా మొగలు 

స్మామాజ్యశక్తి, ఖ్యాతుల మూలంగా అడుగుబెట్టలని ఈ శక్తులు కొత్తగా అడుగు 

పెట్టడం జరిగింది. ఐరోపా వర్తకులు, ముఖ్యంగా లండన్ నుంచి ఈస్ట్ ఇండియా 

కంపెనీవారు 16, 17 శతాబ్దాల్లో భారతదేశానికి వచ్చి, దేశాన్ని కబళించి వేయ 

డానికి పూనుకున్నారు. ధన సంపాదన కోసల వ్యాపార నిమిత్తమై వచ్చి, రాజకీ” 

యాల్లో తలదూర్చి దండయాత్రలు కూడా (ప్రారంభించారు. విశాలమైన 
గాలను ఆ[కమించుకున్నారు. భారత రాజకీయ లో ఒక (పముఖపాత; 

చారు 

వాస్తవానికి, అక్పరు. ఆయన వారసుల పరిపాలనలో అభిప్ఫద్ధి చెందిన 

హిందూస్థానీ సంస్కృతిలో విచ్చిత్తి (పారంభమైంది. అయినప్పటికీ, అదే, దేశా 

నికంతటికీ సంబంధించిన సంస్కృతి. దాని ప్రభావం దేశంలో నలుమూలలా 

వ్యాపించి వుంది. ఇటువంటి తరుణంలో పాశ్చాత్య సంస్కృతి, భారతదేశ సాంస్కృ 

గ్ 
& "స్మి f 
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తిక జీవన విధానంలో అడుగుబెట్టడం ఒక నూతన అంశంగా పేర్కొన 

వచ్చు. ఈ మార్పు బ్రిటిష్ వ్యాపారుల వల్ల జరిగింది. 19వ శతాబ్ది ఉత్తరా 
రంలో ఇది స్పష్టంగా కనిపంచింది. కానీ ఈ వచ్చితి అనేది చాలా నిదా 

నంగా జరిగింది. రాజకీయ అనైక్యత (పారంభమెన నాటినుంచి ఐఐధ సము 

దాయాలోను, ప్రాంతాల్లోను ఇడే సంధానకర్తగా పనిచేసింది. దీని నూత 

నత్వం శక్తి, చేవ అడుగంటడం [పారంభించినా, దీని (పభావం మాతం 

విస్తృతమెంది. నూతన కెందాలెన బక్క బాదరాబాద్. 'ముర్రితాబాడ్' మొద 

లగు (పదేశాల్లోని పజలకు ఈ సంస్కృతి సర్వసామాన్య మెంది. 1857లో 

జరిగిన ఎపత్తు నుంచి ఇది తేరుకోలేక పోయింది. 

ఈ కాలంలో (పచారంలో ఉన్న పర్షియన్ భాష ఇతర ప్రాంతాలకు పాకింది. 

కుంచించుకుపోయి, మొగల్ సామాజ్య ప్రతిపత్తి ఉన్న ప్రదేశాల్లోనే కాక, దక్కన్, 

బెంగాల్, అయోధ్య మొదలగు స్యతంతరాజ్యాల్లో కూడా పర్షియన్ భాష రాజ 

భాష అయింది ఈ |పాంతాల్లో ఎక్కువమంది ఉద్యోగస్తులు హిందువులే. సచి 

వాలయంలో (Dar-ul-Insha) హిందువులే ఎక్కువగా ఉండేవారు. అందువల్ల 

18వ శతాబంలో 'ముస్తి' ఆనే పడం బాగా పర్షియన్ భాష తెలిసిన వారికి ఉప 

యోగించేవారు. హిందూ రాజ్యాల్లో కూడా రాజభాష పర్షియనే మరాఠా స్మామాజ్యం 

ఈ విషయంలో మొగల్ సా[మాజ్య అడుగుజాడల్లో నడిచింది. 1819 వరకు 

ండియా కంపెనీ కూడా పర్షియన్ భాషనే అనుసరించింది. ఆ తరువా 

న టే. ష (ప పవేశించింది కానీ ఆచరణలో ఆంగభాష [వారంభమైనప్ప 

టికీ, చాలాకాలం పర్షియన్ భాషే అమల్లో ఉండేది విద్యావంతులైన హిందు 

వులు, ముస్తేంలు మామూలు ఉత్తర (పత్యుత్తరాలకుగానసి, సారస్వత, ఎవజ్జాన 

9 సంబంధమైన విషయాల్లో ఈ “బాష న -వోదతారు; 

సారస్వత. వై వెజ్ఞాణక అభివృద్ధి దృష్టా ఈ కాలం ఇరాశాజనకమెంది. రాసిన 

పుస్తకాలు అంతకు తళ తుల తక్కువేమీ కాకపోయినప్పటికినీ ప్రమా 

న 

cc 

ణా? 6 రగ 

ణాల విషయంలో అంత విలువైనవి కావు సృజనాత్మకత, హతుబద్ధత లోపించాయి. 

పండితులు అంతకుముండు రచయితల అడుగుజాడల్లో నడవడం (పారంబిం 

చారు నిఘంటువులను తయారుచేయడం, ఉదాత్తమైన వ్యక్తుల జీవిత సం(గహా 

లను రాయడం, కథలు, నవలలు రాయడం వారి (పధాన బాధ్యత. మొదల్లో 

హిందూ రచయితలు ముసం రచయితలకంటి ఎక్కువ రాసేవారు. ఆ తరు 

వాత ముస్లీంలు కూడా సమానంగానే రాసేవారు. నవలాకారుల్లో గులాం 
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అలీ ఆజాద్, లక్ష్మీనారాయణ షఫీక్; నిఘంటువు రచనలో బేక్ చంద్; [కోడీ 

కరణలో 'బహరీ ఆజమ్,' “మిరాత్ ఉల్ ఇస్తిలా' అనే [గంధాన్ని రచించిన 

ఆనందరాం ముఖ్లీస్, సిరాజుద్దీన్ ఖాన్ ఆఅర్హూ రాసిన “సిరాజుల్ లుఘాత్” 

ముఖ్యమైనవి. ఈ కాలంలోని హిందూ మున్దీలు రాసిన లేఖారూపకమైన 

కావ్యాలు పర్షియన్ భాషలో కనిపిస్తాయి. వారి పర్షియన్ భాషా చాతుర్యం 

ఆశ్చర్యం గొలుపుతుంది. ఇరానియన్ల భాషీయమైన లోకోక్తులను వదలిపె 

టడం సహజమైందె. దురదృష్టకరమైన విషయమేమంటే వారు మథోరాం 

వాడిన కృతక బాషను వాడారే కాని (బాహ్మణ, అలంగీర్ ఉపయోగించిన 

సులభమైన, సరళమైన పదాలను వాడలేకపోయారు. 

చరిత, జీవిత చరిత్రల్లో చాలా రచనలు జరిగినా, నాణ్యత విషయంలో 

అంత (ప్రతిభ కనిపించలేదు. అయినప్పటికీ గులాం అలీ ఆజార్, లక్ష్మీనారా 

యణ్ షఫీక్, గులాం హుస్సేన్ రాసిన “సియార్-ఉల్-ముతా-ఆవిరిన్'లాంటి 

చార్మితక రచనలు చాలా (పపధానమైనఎ. తత్వశాస్త్రం, జ్యోతిశ్తాస్త 9౦, 

ఖగోళశాస్త్రం, గణితశాస్త్రం మిగిలిన విజ్ఞాన శాస్తాంల్లో పాండిత్య (ప్రకర్ష 

కనిపించిందే కానీ స్వతస్సిద్ధమైన వాస్తవికతపాలు తక్కువ. హిందువులు 

వివిధ శాఖల్లో ఎంత విజ్ఞానాన్నందించారో దాదాపు ముస్లింలు కూడా అంతే 

విజ్ఞానాన్ని అందించారు. అనేక, అనువాదాలు సంస్కృతం నుంచి పర్షియన్ 

భాషలోనికి చేసింది మాతం హిందువులే. 

అకృరు కాలంనాటి ఇతిహాసిక రచనల బదులుగా శుద్ధ సారస్యతంలో 

అద్భుతావహాలయిన రచనలు, శృంగార రసభరితమైన కావ్యాలు హెచ్చుగా 

కనిపిస్తున్నాయి. ఇం|దియ సంబంధమైన, ఊహాతితమెన రచనలు చేసేవారు. 

ఇవి వాస్తవానికి దూరమైనవి. “బోస్తన్-ఇ-ఖయాల్' అనే (గంధాన్ని ఇందుకు 
ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. వీటిలో హిందువులు చారిత్రాత్మక రచనలను కొన్ని 

మా(తమే రాశారు. ఎక్కువగా చారిత్రాత్మక కథలను, జానపద కథలను రాశారు. 

ఆనాడు వచ్చిన కవిత్వం కూడా వైజ్ఞానికంగా కానీ, రసాత్మకంగా కానీ క్రీణడ 

నకు చెందిన రచనలే. ఉరీ, నజరీ రాసిన శృంగార రసోచితమెన (గంధాల్లో 

సులభ శైలిగానీ, వాస్తవిక విషయాలుగానీ లెవు. అయితే ఆకాంక్ష, నూతనత్వం 

వారి ఆలోచనలలో కనిపించేవి. బెడిల్ ఈ అద్భుతావాలమైన కవితలు రాయ 

డంలో ఎన్నో వెజ్ఞానిక ప్రయోగాలు చేశాడు. చాలామంది హిందూ, ముస్లీం 

కవులు బెడిల్ను అనుసరించారు. తన శిష్యుడైన ఆనంద్రామ్ మువ్లీస్ కానీ 
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గురువులైన ఆజాద్, అర్జు, షఫీక్లు గానీ ఈ విధానాన్ని అనుసరించలేదు. 
| ఈ కాలంలోనే ఉర్దూభాష బాగా అభివృద్ధి చెందింది. ఉత్తర హిందూస్థాన్ 

లోగానీ, దక్కన్లోగానీ పర్షియన్ సాహిత్యానికి వ్యతిరేకంగా ఈ అభివృద్ధి 

జరిగింది. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఈ భాషఖ్యాతిని గుర్తించింది. సివిల్ 

ఉద్యోగుల విద్య నిమిత్తం స్థాపించబడిన ఫోర్టు విలియం కాలేజి విద్యా 

ప్రణాలిలో ఆంగ్లభాష, పాశ్చాత్య విజ్ఞాన శాస్త్రాల జాబితాలో ఈ ఉర్దూ 

భాషను కూడా చేర్చడం జరిగింది. ఉర్దూ రచయితలను నియమించి అరబ్బీ, 
సంస్కృత భాషలనుంచి తర్జుమా చేయించడం జరిగింది. సులభరీతిలో, 

మంచి భాషలో తర్జుమా అయిన (గంథాల్లోని భాషను హిందూస్థానీ అన పిలి 

చేవారు. కొన్ని (గంథాలు దేవనాగరి లిపిలో రాయడం జరిగింది. అందులో 

అర్థంకాని ఆరల్చీ, పార్శీ పదాలకంటే సంస్కృత పదాలనే ఎక్కువగా వాడారు. 

దీని మూలంగా హిందీ ప్రామాణికత పెరిగింది. అయితే ఈస్ట్ ఇండియా 

కంపెనీ ఉర్దూ భాషను ఎంత (పోత్సహించినప్పటికీ, పాలనా భాషగా ఎక్కువ 
రోజులు మనలేకపోయింది. అందువల్లనే పర్షియన్ భాష తర్వాత ఆంగ్ల 

భాషే అధికారిక భాష అయిందని చెప్పాలి. అయితే ఉర్దూ భాషకున్న 

గొప్పదనం వల్ల, మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పశ్చిమోత్తర రాష్ట్రాల్లో, 
అంటే ఉత్తర (ప్రదేక్, పంజాబ్ ఇతర స్యతం|త్ర రాజ్యాల్లో అధికారిక భాషగా 

అంటే ఆంగ్లభాషతో సమానంగా మనగలిగింది. 

మొగల్ సామాజ్య పతనం మూలంగా శిల్పకళ, ఇతర లలిత కళలు కూడా 

శిధిలావస్థని పొందాయి. రాజకీయాలకు గురైన ఢిల్లీ ఆస్థానంలో కళలను పోషెం 

చడానికి యిచ్చగాని, డబ్బుగాని ఉండేది కాదు. చిన్న, చిన్న స్యతంత్ర రాజ్యాల్లో 

ఈ కళలను కొంత [పోత్సహించినప్పటికీ ఆ కళాకారులకు ఎక్కువ (పేరణని 
ఇవ్వలేకపోయారు, అందుచేతనే వారు గురువులు చేసినదాన్నే యధాతథంగా 

పాటించేవారు. 

ఈ కాలంలో శిల్పకళ ఎక్కువ అభివృద్ధి చెండలేదు. రాజభవనాలు, సమా 

ధులు, దేవాలయాల్లో ఆనాటి మొగల్ లేక హిందూస్థాని శెలి కన్పిస్తుంది. జామ్ 

నగర్ రావు, ఛెత్తర్పూర్ రాజభవనాలు, మహారాజ రంజిత్ సింగ్ జ్ఞాపకార్థం 

లాహోర్లో నిర్మించిన కట్టడాలు, కోటాలో మహారావ్ ఉమ్మి డ్సింగ్ కట్టిన కట్ట 

డాలు, ఆల్వార్లో మహారాజ ఛక్తవార్ సింగ్ కట్టడాలు, కాశీలోని విశ్వేశ్వర మందిరం, 

అమృత్సర్లోని స్వర్ణదేవాలయం మొదలగునవి వాటికి ఉదాహరణలుగా పేర్కొ 
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నవచ్చు. కాలగమనంలో ఐధ్యంసం కాగా మిగిలిన హాందూ, ముస్తం (పభు 

వుల నివాస భవనాలను బట్టి చూస్తే షాజహాన్ పాలనలో నిర్మించిన కట్ట 

డాల ఆకృతుల్లాగానే ఉన్నాయి. 

చితలేఖనంలో మొగలాయి శెలే కాకుండా అయోధ్య, హైదరాబాద్ 

మొదలగు (పదేశాలో జైపూర్ శెలికూడా అభివృద్ధి చెందింది. జమ్మూలో 

కాని పంజాబ్లోని కొండ (ప్రాంతాల్లో చేసిన చితలేఖనాల్లో ఈ శెలి ప్రభావం 

కన్పిస్తుంది. హిందూ శాస్త్రీయ లేదా నూతన సంగీతంలో కొత్తదయిన ఒక 

మిశ్రమ శైలి ఢిల్లీ సులానుల, మొగలాయి చక్రవర్తుల కాలం నాటిది కన్ని 

స్తుంది. హిందూ, ముస్లింలు ఇరువురూ దీన్ని బాగా అభివృద్ధి పరిచారు. 

వీటిలో ఎన్ని వెమనస్య భావాలున్నప్పటికి భారత (పజలండదరి మనస్సు 

లను చూరగొనగలిగిన శక్తి ఆనాటి సంగీతానికి ఉంది. 

సామాజిక జీవన విధానంలో ఆహార పద్ధతుల్లోను. వస్త్రధారణలోను, 
ఆచార- సం(పదాయాల్లోను బాందూ, ముస్లీం ఉన్నత వర్గాల్లో ఈ హిందూ 

స్థాన సంస్కృతి ఎకస్వామ్యతని వేకూర్చుగలిగింది; ఈ దశ చివరి వరకు 

కూడా ఆ భావం స్పష్టమౌతూనే ఉంది బ్రిటీష్ వారు కానీ, ఇతర ఐరోపా 

వాసులుగానీ రాసిన భారతీయ జీవనాన్ని బట్టి ఒక సామాన్య హిందూస్తానీ 
సంస్కృతి, పాంతియ, మిండ సంస్కృతులతో వాటు ఉంటూ వబ్బుంది. 

అక్సర్ కాలంలో నిర్మించిన ఘనమైన భవనాల పెభాగాలు నాశనం చేసినా, 

పునాదులు మాతం యథాతథంగానే ఉన్నాయి. 

౫ * x 

1773 తరువాత కాలంలో భారత జీవన విధానం దబిటిష్వారి సాంస్కృ 

తిక (పభావం ఉండింది. అంటే ఈస్ట్ ఇండియా కత్రా... (ప్రభుత్వ కార్యకలా 

పాలు (బిటిష పార్లమెంట్ నియంతణ కిందికి వచ్చాయి. కతి మం నాగరిక 

(ప్రభుత్య గుణగణాలను అలవరచుకుంది. అంతవరకూ ఈస్ట్ ఇండియా కంపె 
నిత పనిచేసిన ఉద్యోగులు కేవలం దోపిడీ వ్యాపారస్తులే. వారికి సంస్కృతి 

అంటే అర్థం ఎమిటో కూడా తెలియదు అవి చాలా గడ్డు రోజులు. (పజల 

రక్తం పీల్చడం వారిపని. వారిమూలంగానే భారతీయులకు బిటీష్ వారంటే 

ఎవగింపు కలిగింది. మహాత్మాగాంధీ రాజకీయాల్లో అడుగుపెట్టిన తరువాత 

తన (ప్రమ సందేశం ద్వారా ఈ భావాన్ని కొంత వరకు పోగొట్టగలిగాడు. 
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మొదలి గవర్నర్ జనరల్ అయిన వారెన్ హేస్టింగ్స్ కరన" పరిపాతన 

నంతా పూర్తిగా మార్చివేశాడు. దానికన్నా మంచి సివిల్ ఉద్యోగి బృందం 

ఉంటేనే భారతీయులకు బిటీప్ వారికి మధ్య సామరస్యం ఉంటుందని ఆయన 

భావించడం జరిగింది. వారెన్ హేప్టింగ్స్ మేధావి, బశాలదృకృథం కలవాడు. 

సంస్కారవంతుడు. (బిటీష్ పాలకుల్లో ఇతడు ఒక్కడే (పజల సంస్కృతిని 

అర్థం చేసుకొని పరిపాలించాలనే భావం కలవాడు. పాలించే దేశ [పజలను 

సంరక్షించడం, అభివృద్ది పరచడం పాలకుల కర్తవ్యంగా అతడు భావిం 

చాడు. ఆయన కోరికపెనే గులాం హుస్సేన్, సియార్-ఉల్-ముతా-అవీరిన్ 

(Siyar-ul-Muta- akhkhirm) అనే చార్మ్తక ప్రామాణిక (గంధాన్ని 18వ 

శతాబ్దంలో రాశాడు. వారెన్ హేస్టింగ్స్కు ఇంగ్లీష్ భాషలోను, ఐరోపా (పామా 

ణిక [గంధాల్లోను క్తుణ్ణమైన పరిజ్ఞానం ఉంది. అంతేకాక సంస్కృత, పర్తి 

యన్ భాషలు కూడా ఆయనకు తెలుసు. పర్తియన్ భాష సామ్యతని, సౌంద 

ర్యాన్ని ఆస్వాదించగలిగాడు ఒక స్నేహితునికి అహ రోసా ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వ 

విద్యాలయ పాఠ్యాంశాల్లో పర్షియన్ భాషను కూడా చేర్చాలని, ఆంగ విద్యా 

బోఢనలో పర్షియన్ భాషకు స్థానం కల్పించాలని సూచన చేశాడు. ముస్లీం, 
హిండూమత శాసనాలను క్రోడీకరించి మౌల్వీలు. పండితులతో వాటిని ఆంగం 

లోకి అనువదింపచేశాడు. 1781లో కలకతా మదర్సా, 1784లో రాయల్ 

ఈ సమస్య సమస్యగానే ఉంది ఈ ధనాని ఏ 
చాలో, లేక పాశ్చాత్య విద్యకోసం, విజ్ఞాన శాస్తాంల అకోసం వ స్పతతోల 

ఇదమిథ్ధంగా తేలలేదు. 1823లో కంపెనీ పాలన, (ప్రాచ్య విద్యకొసమే దీన్ని 

ఖర్చు చేయాలని నిర్ణయించింది. (పజల్లో ఎద్యను బోధించడం కోసం ఒక 

ne దం క్షా నా భి స్ట డు laf ఆన య ప్రే ౧ ఆ హన్ అ 
[4 r ల 
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కమిటీ ఏర్పడింది. దాని మూలంగా అరబ్బీ, పార్శీ, సంస్కృత భాషలలో 

బోధన చేయాలని, పాఠ్య (గ్రంథాలను ప్రచురించాలని, ఆంగ్ల భాషనుంచి 

ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్తాంలను ప్రాచ్య భాషల్లోకి తర్జుమా చేయాలని తలం 

చడం జరిగింది. ఈ పద్ధతి (పకారంగా రెండు కొత్త సంస్థలు - ఆగా కళా 

శాల, ఢిల్లీ కళాశాలలు ఏర్పరచబడ్డాయి. 

అయితే ఈ పద్ధతికి మొదల్లో అనుకున్నంత విజయం చేకూరలేదు. 

ఛాందసులైన భారతీయులు తమ బిడ్డల్ని ప్రభుత్వ కళాశాలలకు పంపడా 
నికి ఒప్పుకోలేదు. మత భావాల్లో రాకూడని ప్రభావం వస్తుందేమోనని 

. భయపడ్డారు. తమ బిడ్డల్ని చదివించాలనుకున్న తల్లిదండ్రులు, ప్రభుత్వ 
ఉద్యోగాలు దొరకాలంటే ఆంగ ఐద్య చదువుకుంటేనే లాభముంటుందని 

అభిప్రాయ పడ్డారు. వారి ఉద్దేశం (ప్రకారం ఉన్నత భావాలుకల డేవిడ్ హేర్ 

1817లోనే హిందూ కాలేజిని ఏర్పరచాడు. అందులో ఇంగ్లీష్ తోపాటు పర్తి 

యన్, బెంగాలీ భాషల్ని నేర్పేవారు. బాబు గవుర్మోహన్ ఆడే (ప్రాచ్య 

విద్యాబోధనకోసం ఓరియంటల్ సెమినరీ అనే మరో సంస్థను స్థాపించాడు. 

ఈ రెండు సంస్థల్లో ఎక్కువమంది వద్యార్థులు విద్యను అభ్యసించేవారు. 

అందువల్ల (పాచ్యవిద్యా సంస్థలో విద్యార్థులు కరువైనారు. 1829లో అంగ్లభా 

షను ప్రభుత్వ అధికారిక భాషగా (ప్రకటించినందువల్ల ఈ సంస్థలు ఆ సమ 
యంలో ఇంకా దెబ్బతిన్నాయి. 1835లో మరల పాతపాట (పారంభమెంది. 

ఆ సమయంలో లార్డ్ మెకాలే పబ్లిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కమిటీకి ఛైర్ మన్. ఉరు 

(పఖ్యాతినొందిన మెకాలే రాసిన 'నోట్, ఎంతో తెలివితేటలతో, వాక్సాతు 

ర్యంతో రాసినా, అందులో (పాచ్య సంస్కృతికి సంబంధించిన ఆయన 

ఆజ్ఞానం, విపరీత సంకుచితత్యం వెల్లడవుతున్నాయి. అయినప్పటికీ గవర్నర్ 

జనరల్ భారతదేశంలో (బ్రిటీష్ వారి శాశ్వత విద్యావిధానం ఎలా ఉండాలి, ఆధు 

నిక ఎజ్జాన శాసనాలను ఎలా అభివృద్ధి పరచాలి అనే విషయాల్ని తెలియజే 

శాడు. ఇంగ్లీష్ భాషను పాఠశాలల్లో, కళాశాలల్లో తప్పనిసరిగా బోధించడమే 

గాక, అది మాధ్యమిక భాషగా కూడా ఉండాలని నర్జయించాడు. కంపెనీ పాలన 

(ప్రాథమిక విద్యను గూర్చి ఆలోచించనేలేదు. పాత మక్తబ్లు ఎన్నో, ఈ రాజ 

కీయ అశాంతి, ఆర్థిక విపత్తుల మూలంగా మూతబడ్డాయి. కలకత్తా చుట్టుపక్కల 
ఉన్న కై9స్తవ మిషనరీలు, సామాజిక స్పృహగల భారతీయులు కొందరు (పాథ 

మిక పాఠశాలలను నెలకొల్పారు. అవి నిజానికి [పజల అవసరాలను తీర్చ 
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లేకపోయాయి. పారిశ్రామిక, వృత్తి విద్యలను నిర్లక్ష్యం చెయ్యడం జరిగింది. 
దేశీయ హస్తకళలను, పరి(శమలను ఆణచివెయ్యాలనే దృష్ట ఇందులో ఇమిడి 

ఉంది. వైద్య ఎద్య కొంతవరకు గుర్తింపు పొందింది. కొన్ని వైద్య విద్యాల 

యాలను కలకతాలో (1807) హిందూస్తానీ మాధ్యమంలో నెలకొల్పారు. 

కలకత్తా వైద్య కళాశాల (1835), బొంబాయి (గాంట్ వైద్య కళాశాల (1845)లను 

ఇంగ్లీషు మాధ్యమ భాషగా నెలకొల్పారు. 

అందువల్ల ఆంగ్లేయులు ఆకాలంలో చేసిన విద్యా కార్యక్రమాలు పేర్కొ 

నదగ్గవి కావు. ఇవి భారతీయ సాంస్కృతిక జీవితాన్ని ఎమాతం మలచలేక 

పోయాయి. ఇవి పరిమితమైనవే కాక, అవ్యవస్టీకృతమైనవి. 

ఈ కాలంలో విద్యా విధానాన్ని కలించడంలో ద్విగుణీకృతంగా దోహదం 

చేసింది, కొన్ని కళాశాలల స్థాపన కంటె, కొత్తగా (ప్రవేశపెట్టిన ముదణా యంత్రం, 

వార్తా పత్రికలు. ఆంగ్లంలో ముద్రణ జరగడం బహుశ (బిటీష్ వారు వచ్చాక 

మొదలై ఉండవచ్చు. 1760లో 'హిక్స్ గెజెటియర్” మొట్టమొదటి వారాపథతి 
కగా కలకత్తాలో వచ్చింది. భారతీయ భాషల్లో బెంగాలీలో మొదటి వారా 

పత్రిక “ది బెంగాల్ సమాచార్” అనే పేరుతో 1816లో వచ్చింది. బిటిష్పా 

లన అంతం వరకు ఇంగ్లీషులోను, ఇతర భారతీయ భాషల్లోను అనేక వారా 

పుతికలు ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చాయి. భారత ప్రజల గురించి, నూతన భావాల 

గురించ ఐస్తృతమైన వార్తలను అందించనబఐ అవే. 

లలిత కళలను పెంపొందించడంలో కంపెనీ ప్రభుత్వంకానీ, ఆంగ్లో-ఇండి 

యన్ సమాజంకానీ చేసిన కృషి స్వల్పమైంది. ఈ సమాజంలోని సభ్యు 

లకు వ్యాపారదృష్ట ఎక్కువ. లాభదృష్టితోను, భౌతిక ఆనందంకోసం పనుల్ని 

చేసేవారు. రసానుభూతి అనేది ఎ కొద్ది మంది సివిల్ ఉద్యోగులకే పరి 

మితం. వారు తమ విశాలమైన గదుల్లో సర్జోషువా రెనాల్స్ లేక నార్త్కోట్ 

చిత్రించిన మౌలిక చితలేఖనాలను తగిలించుకొని, అలంకరించుకొని ఆనం 

దించేవారు. కొంత మంది భారతీయ రాజులు, ముఖ్యంగా అయోధ్యరా 

జులు, ఐరోపా కళాకారులను పిలిపించి తమకు చిత్రాలను చితీకరించమని 

కోరారు. విటినిబట్టి ఆనాటి భారతదేశ కళాభివృద్ధిని పేర్కొనలేం కదా! బెత్సా 

హిక సంగీతం, నృత్యం, అభినయం ఆంగ్లో-ఇండియన్ సమాజంలో కనిపిం 

చేవి. అయితే, వాటికి ఎక్కువ (ప్రామాణికత లేదు. అవధ్నవాబ్, వజిద్ 

అలీషా ఆస్థాన రంగస్థలంలో ఇంగ్లీష్ రంగస్థల ఎర్బాట్లు చేయించాడు. 
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శిల్పకళ విషయంలో 19వ శతాబ్ది ఆరంభం వరకూ ఈస్ట్ ఇండియా 

కంపెనీ తరచుగా పోర్చుగీసువారి శెలినే అనుసరించింది. భారతదేశంలో 

ఉన్న ఐరోపా స్థావరాలన్నింటిలో పోర్చుగీసు శైలి ప్రాచుర్యంలో ఉండేది. ఆ 

శతాబ్ది ఉత్తరార్థంలో ఆంగ్లేయ ఇంజినీర్లు తయారుచేసిన (ప్రభుత్వ భవనా 
లెన్నో వెలిశాయి. అవి లండన్ భవనాలను 17, 18 శతాబ్దాల్లో నిర్మించిన 

ఇంగ్లీషు నగరాలను పోలి ఉన్నాయి. రెన్ అనే ఇంగ్లీషు వాస్తుశిల్పి రూపొం 

దించిన వాల్న్బూక్లోని సెయింట్ స్టఫెన్స్ చర్చి నమూనాలో 1787లో కల 

కతా కాథడ్రల్ను నిర్మించడం జరిగింది. డెర్ఫిషెర్లోని కెడల్స్టన్ హాల్ 

నమూనాలో “గవర్నమెంట్ హవుస్ 1802లో పూర్తిగావించారు. 19వ శతాబ్ద 

పూర్వార్థంలోని భవనాలన్నింటికీ పునరుజ్జీవన శైలి గల సాం్య్రపదాయబద్ధ 

మైన ముంగిళ్ళు, విస్తృతమైన వరండాలు, బ్రహ్మాండమైన పోర్టికోలు ఉండడం 

ఈ శెలి (పభావమే. కొంతమంది భారతీయులు కూడా తమ భవనాలను ఈ 

కెలిలోనే నిర్మించుకున్నారు. అయితే భారతీయుల, యూరోపియన్ల సమ్మిి 

తమైన శైలి రాలేదు, అయినప్పటికీ, ఆసతుద్దౌలా కాలంలోని లక్నో భవ 

నాలు, ముఖ్యంగా ఇమామ్బారా, రూమీ దర్యాజాల సరళమైన, సమపా 

ళ్ళలో రూపొందించిన ఆకృతి పాశ్చాత్య వాస్తు శిల్ప (పభావమే 

భారతీయ జీవితంలోని వాస్తవికమైన, పేర్కోదగ (ప్రభావం పాశ్చాత్య 

నాగరికతలోని సాంకేతిక అంశం మూలంగా సం(పాప్తించింది. ఆధునిక ఆయు 

ధాలుగాసీ, సైనిక వ్యవస్థలోని పద్ధతులుకానీ బ్రిటీష్ వారి ఆధిపత్యం మూలం 

గానే భారతీయులు నేర్చుకున్నారు. (పతి సంస్థాన రాజ్యం, తమకు వన 

రులు లభించినంతవరకు వాటిని అమర్చుకొన్నారు. 1823లోనో లేక 1824లోనో 
స్ప్రిమర్లు (బారంభమైనండున ప్రయాణం సులభమెంది. భారతీయులు విదేశా 

లకు పోవడానికి పోత్సాహం లభించింది. వారి దృక్పథాలు ఎశాలం కావడా 

నికి యిది ఎంతో ఉపయోగపడింది. ఈ కాలం చివరిలో గ్యాస్ లెట్. రైల్వేలు, 

టెలీగ్రాఫ్లు ఈదేశంలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. 1853లో బొంబాయికి, 

థానాకు మధ్య, 1855లో కలకత్తా, రాణిగంజ్ మధ్య మొట్టమొదటి రైల్వే 
లనులు వేయడం.జరిగింది. 1854లో కలకతా బొంబాయిల మధ్య, మదదాస్, 

అటక్ల మధ్య టెలిగ్రాఫ్ విధానం (ప్రవేశ పెట్టారు. 

18వ శతాబ్ద చివరి దశలో పాశ్చాత్య సంస్కృతి కొన్ని పరిమిత (పదే 

శాల్లో, కొద్దిమంది భారతీయుల్లో ప్రారంభమైంది. అయినా దేశ సాంస్కృతిక 
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జీవన విధానంలో ఇది గొప్పగా మార్పు తెచ్చిందని చెప్పడానికి లేదు. 

భారతదేశ (ప్రజలందరికీ పాశ్చాత్య సంస్కృతిని పరికించడానికి అవకాశం 

లేదు. వారు చూసిందే మాత్రమైనా ఉందంటే కైఫస్తవ మిషనరీలు, వర్తక 

(ప్రభువులు ఈ దేశానికి తీసుకొని వచ్చిందే. ఇది భారతీయుల మతానికి, 

ఆర్థిక సంక్షేమానికి, రాజకీయ స్యచ్చకి హానికరమైంది. పాశ్చాత్య సంస్కృతి 

అంటే బిటీష్ వారి రాజకీయ, ఆర్థిక పెత్తనంలాగే ఉంటుందని భారతీయులు 

భావించడం జరిగింది. అందుచేతనే వారి సంస్కృతి అంటే వ్యతిరేకత 

ఏర్పడింది. ఈ వ్యతిరేకత 1857లో సిపాయిల తిరుగుబాటు జరగడానికి 

దోహదం చేసిన కారణాలలో ఒకటి. 



12. భారతదేశంపై ఆంగ్ల సంస్కృతీ ప్రభావం 

(క్రీ.శ. 1857-1920) 

19వ శతాబ్ది పూర్వ భాగంలోనే భారతదేశంలో బ్రిటీష్ వారి రాజకీయ సర్వా 
ధికారం స్థరపడినప్పటికీ, పాశ్చాత్య సంస్కృతీ (ప్రభావం అప్పటికి పూర్తిగా 

వేళ్ళూనుకొనలేదు. కొత్తగా వచ్చిన పాలకులతోనే, ఆ సంస్కృతి భారతదే 

శానికి వచ్చింది. ఆనాటి పాశ్చాత్య నాగరికతా (ప్రాబల్యం (ప్రజలపె ఎంత 

వరకు ఉందో ముఖ్యంగా కొన్ని అంశాల ఆధారంగా చెప్పవచ్చు. వారి 

సాం కేతికాభివృద్ధికి నిదర్శనంగా రైల్వేలను, టెలిగ్రాఫ్లను పేర్కొనవచ్చు. 

ఆంగ్ల నాగరికత, కలకత్తా వంటి పెద్ద నగరాల్లో తప్ప, మిగిలిన (ప్రదేశాల్లో 

(పభావం చూపలేకపోవడానికి మూడు కారణాలున్నాయి: (1) భారతీయు 

లకు తమ సంస్కృతే సంతృప్తినిచ్చింది. దాన్ని మార్చాలని అభిపాయపడ 

లేదు. రాజకీయ పతనానికి కారణం వారు మేధాపరంగా, నైతికంగా దిగజా 

రడం వల్లనేనన్న విషయాన్ని గుర్తించలేకపోయారు. ఆ కారణంగా, సాంస్కృ 

తిక జీవనం స్తంభీకృతమెందనీ, ఎమాతం (పేరణ ఇతర దేశాల నుంచి 

వచ్చినా, మార్పు వస్తుందనే విషయాన్ని ఆంగీకరించలేక పోయారు. (2) 

మెకాలే వంటి కొంతమందికి తప్ప, ఇంగ్లండ్లో ఆ కాలంలో వృద్ధి చెందిన 

ఆధిక్యతాభావం, మిగతా వారిలో లేదు. ధనం, అధికారంపై ఆంగ్లేయులకు 

వ్యామోహం మెండు. కాని జాతీయతా సంబంధమైన, వరపరమైన గర్యా 

న్నుండి చాలావరకు దూరంగా ఉన్నారు. 'తెల్లవాడిదే భారం (‘the wht 
man’s burden) అని గానీ, వారే నల్లవారి రక్షకులన్న భావన అప్పటికి 

పూర్తిగా మనస్సులోనికి రాలేదు. ఆంగ్ల పరిపాలకులైన స్లీమన్వంటలి వారు, 

రాజకీయంగా టబిటీష్ వారు పెత్తనం వహించినా. భారతీయుల సంస్కారం, 

సంస్కృతి వాందీత్యాల్నపై నమ్మకం ఉండేది. అందులోనూ ముస్లీంల (ప్రాచ్య 

నాంపదాయ ఎఅద్యా విధానం పె గౌరవం ఉండేది. సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే, 
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ఎక్కువ మంది తమ సంస్కృతిణ భారఆయులు 

లేదు. వారు కొంతవరకు భారతీయ సంస్కృతి చేతనే (ప్రభావితులైనారని 

చెప్పాలి. 

1857 సిపాయిల తరుగుబాటు తర్వాత పరిస పూర్తిగా మారింది. భార 
చ 

యులు తమ రాజకీయ అశక్తతకు విభాంతి చెందారు. దీని మూలంగా తమ 

సంస్కృతిపై నమ్మకం సన్నగిల్లడం (పారంభమైంది. భారతీయ పాలకులు, భౌతిక. 

నైతిక బలహీనతల పట్ల తమకున్న ఎవగింపుతో భారతీయులను. వారి సంస్కృ 

తిని చిన్నచూపు చూశారు. ఆంగ్లేయ ఉద్యోగి వర్గానికి తమ సంస్కృతి పట్ల 

ఆవ్యాజానురాగమైన (పమ ఉండేది. వారు తమ స్మామాజ్యవాద (పాబల్యంతో 

భారతీయులను గుప్పటనుంచుకొన్నారు. అణగారిపోయిన భారతీయ (పజలను 

పునరుద్ధరించడమే తమ కర్తవ్యంగా భావించారు. ఇది సాధించాలంటే ఆంగ్ల 

విద్య, సంస్కృతులే శరణ్యమని నమ్మారు. రాజకీయ అనిశ్చీతను తొలగించా 

లంటే, ఆంగేయులొక్కరే సమర్థులని వారి భావం. వారే శాంతి పరిరక్షణ చేయ 

గలరు. మధ్యయుగ భారతీయ సంస్కృతికి కాలం చెల్లింది. ఈ సంస్కృతి, 

ఆధునిక యుగ ఆర్థిక రాజకీయ మేధోపరమైన వ్యాపకాలకు దోహదం చేయ 

లేదు. దీనికి ఆధునిక పాశ్చాత్య సంస్కృతిని జీర్దించుకోవడం కొంత అవసర 

మని గుర్తించారు. ఆ సంస్కృతి ఫలితంగానే వారికి శక్త, సంపన్నతలు చేకూరా 

యని ఏరు విశ్వసించారు. విదేశీ మేధాసంపత్తిని, రాజకీయాలను వ్యతిరేకించే 

వారు ఎంతో మంది ఉన్నా, వాళ్ళు బయటపడలేదు. (ప్రభుత్వ ఆ(గహం నుండి 

తప్పించుకోవడానికి ఎకైక మార్గం మతం. ఎక్కువ మంది తమ పదవి విరమణ 

అనంతరం జీవఐతాన్ని మత పాఠశాలల్లోనూ, మఠాల్లోనూ గడప ప్రారంభించారు. 

వృద్ధులు, ఉన్నత. మధ్య తరగతులకు చెందినవారు కొత్త రాజకీయ, సాంస్కృ 

తిక విధానాలకు అలవాటు పడ్డారు. హిందువులు సాధారణంగా పరిస్టితులకు 

అనుగుణ్యంగా నడచుకోగలిగేవారు. వారు ఆంగ్ల విద్యకు అనతికాలంలోనే అల 

వాటు పడ్డారు. సర్ సయ్యద్ అహమ్మద్ ఖాన్ లాంటి విజ్ఞులు తలియ చెప్పేంత 

వరకు ముస్లింలు పూర్తిగా పాశ్చాత్య విద్యకు దూరంగా ఉండేవారు. ఆయన 

వారిన కాలానుగుణ్యంగా నడచుకోవాలని ఉద్చోధించాడు. 1857లో జరిగిన 

(ప్రధమ భారత స్వాతంత్ర సమరానణకి ఒక కారణమైన ఎద్యా, సాంస్కృతిక 

విధానాన్ని మార్చడానికి భారత (పభుత్వం నిర్హ్ణయం తిసుకుండి. కొత్త విధా 
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నాన్ని క్రమబద్దంగాను, సమ(గంగాను భారతీయుల్లో ఒక పెద్ద భాగం సహా 

యంతో (ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఎధానం ఎట్టకేలకు లక్షా న్ని సాధించింది. 

ఆంగ్ల సంస్కృతిని దేశీయవాళిలో అనుకరించినందువల్ల, క్రమేణా హిందు 

స్థాని సంస్కృతి బదులు ఆంగ్ల సంస్కృతియే చోటు చేసుకోసాగింది. 

నూతన ఐద్యా, సాంస్కృతిక ఎధానాలు అక్కరుకాలం నాటి రాజకీయ 

సమైక్యతను జ్ఞప్తికి తెస్తాయి. రాజ్యానికి బద్ధులుగా ఉండాలన్న అంశం 

ఇందులో (ప్రధానమైనది. మౌలికమైన తేడా ఏమంటే, అకృరు కాలంలో 

విశేష అధికారంలో సర్వశక్తిగల రాజరికం అమల్లో ఉండేది. అయినా, వర్ణ, 

కుల వివక్షతలు లేకుండా ఆందరికీ సమానమైన హోతా సమాన హక్కులుండేవి. 

ముస్లీంలు విదేశీయులే అయినా, భారత దేశానికి వచ్చి, ఇక్కడ స్థిరంగా 

పాతుకొని పాయి, భారతదేశాన్నే తమ దేశంగా భావించడం జరిగింది. అకృరు, 

అతని వారసులు చాలా వరకు ప్రజలతో సన్నిహిత సంబంధాలను ఏర్ప్చరుచు. 

కొన్నారు. రాజు వారి కోర్కెలను, భావాలను అర్థం చేసుకొంటాడనే నమ్మకం 

(ప్రజల్లో ఏర్పడింది. కాని (బిటిష్ వారు ఎరుృరచాలన్న రాజ్యం (బిటన్కు 

లోబడి ఉండాలి. అందువల్ల ఇది వాస్తవంలో రాజ్యమే కాదు. వలస రాజ్యాన్ని 

పరిపాలించేది [బిటిష్ పార్లమెంట్ మాతమే. ఇందులో రాజు, రాణిల ప్రమేయం 

లేదు. అంటే, భారతీయులు విధేయులై ఉండాల్సింది ఒక వ్యక్తికీ కాదు, ఒక 

వంశానికీ కాదు, ఇంగ్లండ్ దేశానికంతటికీ. ఎ దేశమైతే పాలితదేశ సంస్కృతి, 

చరి[తలను అర్థం చసుకోలెక. పోరతం దోప. .ఐ దేశమెతే కొన్ని వెలమెళ్ళ 

దూరంలో ఉండి తమ (పభావాన్న భారతదేశం పె (పసరించలేక పోయిందో, 

అటువంటి దేశానికి భారతీయులు బాధ్యులుగా వుండాల్సి వచ్చింది. ఇంగ్లండ్ 

దేశ (ప్రతినిధులు, ఇంత వరకు (ప్రజలతో ఉన్న సంబంధాలను విడనాడి (పజ 

లకు దూరమయ్యారు. ఈ విధానాల ఫలితంగా సాంస్కృతిక రంగంలో 

కూడా రాజీ మార్గం లేక, పెత్తందారీ పద్ధతిని అనుసరించారు. అకృరులాగా 

రెండు సంస్కృతుల సమ్మేళనం కోసం పాటుపడక, సామాజికంగా దూరంగా 

ఉంటూ, పాశ్చాత్య ఎద్య, సంస్కృతులను భారతీయులప రుద్ది పెత్తనం 

వహించారు. పైగా అదే మంచిదని కూడా భావించారు. 

నిజానికి, పాశ్చాత్య సంస్కృతికి ఉన్న గొప్పతనమేమంటే, దాని ఆధు 

నిక శాస్త్రీయ దృక్పధం, ఆచరణలో సమర్థత ఉండటం. దురదృష్ట వశాత్తూ 

ఆధునికత వారికి లాభంకంటే కీడే కలిగించింది. రక్రహీనమెన భారతీయ 
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సమాజానికి ఈ ముఖ్య లక్షణాలను చకూర్చలకపోంరది; 

భారతదేశానికి మొట్టమొదటసారిగా తరలివచ్చిన ఆధునిక పాశ్చాత్య 

సంస్కృతి ఆసలైంది కాదు. ఎగుమతికి తగ నమూనాలో ఉన్న సాంస్కృ 

తిక దినుసు. దీనికి సంబంధించిన అన్ని హంగులు ఇంగ్లండ్ నుంచి వచ్చాయి. 

వాటిని కలపడం మాతం భారతదేశంలోనే జరిగింది. ఈ కలిపిన ఆంగే 

యులు మేథావంతంగా చెప్పుకోదగ్గవారు కాదు. ఆంగ్లేయుల్లో (పతిభావం 

తులు వాళ్ళ మాతృదేశానికి ఉపయోగపడగా, మిగిలిన సాదా మనుషులు 

మాత్రమే భారతదేశానికి వచ్చారు. వాళ్ళు యువకులు. వాళ్ళ సంస్కృతీ 

కేంద్రం నుంచి, మేధాపర స్వేచ్చ ఉన్న దేశం నుంచీ, కొన్ని వేల మైళ్ళు 

దాటి వచ్చి, నోరులేని, జవాబు చెప్పలేని మనుష్యులను, బిటీష్ (ప్రభుత్వా 

నికి విధేయులుగా చేసి, బిటిష్వారు వుత్పత్తిచేసి తీసుకొచ్చిన సామగిని 

కొనే నమ్మకస్తులుగా భారతీయులను తయారుచేయడానికి వచ్చారు. వాళ్ళ 
కున్న తీరిక సమయంలో విద్యా విధానంలో మార్చు తెచ్చి, నూతన సాంస్కృ 

తిక (పపంచాన్ని నిర్మించాలనుకొన్నారు. 

దాదాపు 50 సంవత్సరాల కాలం, బ్రిటిష్ స్మామాజ్యపథ నిర్దేశకులు, వారిలో 

(పధానంగా సివిల్ సిబ్బంది, విద్యాధికారులు భారతదేశానికి వచ్చి ఎంతో ఉత్సా 

హంతో భారతదేశాన్ని పాలించడానికి ప్రయత్నించారు. సమర్థవంతమైన పాలన 

ఎరర్చడం, మధ్య యుగ వ్యావసాయిక సమాజ సంస్కృతి పరిధుల్లో దేశాభి 

వృద్ధికి తోడ్పడాలని, పాశ్చాత్య సంస్కృతిలోని భౌతిక, మానసిక దీవెనలతో 

దేశాన్ని మార్చాలని అభిలషించారు. 

కాన సహజంగా ప్రతికూలమైన (ప్రదేశ మ్రైనందువల్ల, అనారోగ్యకర సామా 

జిక వాతావరణం వల్లా. గొప్ప గొప్ప పండితులు, కళాకారులు, పాశ్చాత్య సంస్కృ 

తిని ఈ దేశంలో నిర్మించడానికి రాలేక పోయారు. దాని ఫలితంగా, మిడి 
మిడి జ్ఞానంతో ఆన్న కొందరు వేడుకార్డ మై రావడం తటస్థించింది. వస్తధా 

రణలో కాని, ఆసనాది సామగి విషయంలో కాని, కళ, శిల్పాలకు సంబం 

ధించి కాని, ఆలోచనా, వ్యవహార విధానాల్లో వీరు కాలం చెల్లిన అంగ్లేయ 

సంస్కృతిని ప్రవేశపెట్టారు. భారతదేశంలో వ్యాపించిన ఈ సంస్కృతి, 

వాస్తవానికి ఆంగ్ల లేక పాశ్చాత్య సంస్కృతి కూడా కాదు. పాశ్చాత్య దేశాల 

పెత్తనంలోని ఆసియా, ఆఫికా ఖండాల్లోని వలస రాజ్యాల్లో ఎర్పడ్డ సంస్కృ 

తిలాంటి ఒక రకమైన భారతీయ వలస సంస్కృతి అనొచ్చు. 
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వర్ణాధిక్యతా గర్వంతో, కలుపుగోలుతనంతో వ్యవహరించనందు వల్లా, 

అనుభవ శూన్యు లైన ఆంగ్ల పాలకులు భారతదేశంలో చేయాల్సిన కృషి 

చేయలేక పోయారు. అధ్యాపకులుగా వ్యవహరించి భారతీయులకు ఎన్నో 

విషయాలను బోధించాల్సిన వీరు, దానిని వారు అగౌరవంగా భావించి భార 

తీయులనే విద్యార్థులతో సన్నిహిత సంబంధాలను ఎర్పరచుకోలేక పోయారు. 

భారతీయులు, వీరి నుంచి (గహించిన సంస్కృతి వస్త్ర ధారణకు, ఆహార 

వ్యవహారాలకు, జీవన సరళిలో కొంతభాగం వరకే పరిమితమెంది. ఆంగ్లే 

యుల్లో' కనిపించే మత సంశయాత్మకత, భౌతికత అనే అంశాలు భారతీ 

యులు అలవర్చుకొన్నారు. ఈ విషయాల్లో భారతీయులనబడే శిష్యులు, 

వారి గురువులను (ఆంగ్లేయులు) శక్తి మేరకు అనుసరించారు. ఆంగ్లేయుల్లో 

(ప్రధాన లక్షణాలైన ఆత్మ గౌరవం, ఆత్మ నిగహం, పరిస్థితుల కనుగుణంగా 

నడుచుకొనే శక్తి, శ్రద్ధాసక్తులను చూపడం, నైతికపరమైన ధైర్య సాహసాలు 
పెద్ద మనిషిగా జీవించగల్లడం మొదలైన వాటికి తోడుగా ఆధునిక లక్షణా 

లన, శాస్త్రీయ దృష్టి, మానవతా దృకృధంలాంటి పాశ్చాత్య (ప్రపంచ లక్ష 

ణాలు మాతం భారతీయులు [గ్రహించలేక పోయారు. అవి వారిపె బు (ప్రభా 

వాన్ని చూపలేదు. ఆంగ్ల విద్యను, ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రాలను అధ్యయనం 

చేసినందు వల్ల, ఒక కొత్త భారతీయ వర్గం పెకి భారతీయులుగా కన్పిం 

చినా, మానసికంగా ఐరోపావాసులుగా ఉండే, ఒక కొత్త భారతీయ వర్గం ఉద్భ 

విస్తుందని లార్డ్ మెకాలే భావించాడు. నిజంగా ఆంగ్లేయుల పైపై మెరుగులను 

అనుకరించారే కాని వారి నైతిక, మేధా సంపత్తిన భారతీయులు (గ్రహించలేక 

పోయారు. ఇంగ్లీషువారి స్వభావ (ప్రభావం వీరిపై పూర్తిగా ప్రసరించలేదు. పెగా 

వారిలోని అవలక్షణాలన్నిటినీ పుణికి పుచ్చుకొన్నారు. వాటి మూలంగా భారతీ 

యుల్లో ఒక వాయి, వరుస లేకుండా, సమతౌల్యం లోపించిన పరిస్థితి బయ 

లుదేరడం, జాతీయతాభావం సన్నగిల్లడం జరిగింది. 

సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే, ఈ ఆంగ్ల వలస విధాన నాగరికత మూలంగా 

కొత్త సంస్కృతి ఎర్పడింది. ఉన్నత, మధ్య వర్గాల భారతీయులు నాధారణమైన 

పద్ధతులను, ఆంగ్లేయుల సంస్కృతిని ఏర్పర్చుకొన్నారే కాని, జాతీయ సంస్కృ 

తిని నిర్మించుకో లేక పోయారు. ఆంగ్ల విద్య నేర్చుకొన్నవారిలో ఎకస్వా 

మ్యత పెరిగింది. అంతేకాని, జీవితంలో ఉండాల్సిన ఉన్నత విలువల్లో, అవి 

నాభావ సంబంధాలలో సమాజం నిర్మింపబడలేదు. ఏదిఎమైనప్పటికి, మనం 
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గమనించాల్సిన అంశం ఏమంటే, మగత నిదలో కూరుకుపోయిన భారతీ 

యుల మనస్సులను మాతం పాశ్చాత్య సంస్కృతి విచలితులను చేసింది. 

అపార్థాలను పోగొట్టి, ఇక్కడ మనం అర్ధం చేసుకోవలసిన విషయాలు 

రెండున్నాయి. మొదటిగా, భారతదేశంలోని అంగ్లేయుల లేక యూరోపియన్ల 

సాంస్కృతిక జీవితాన్ని వరించడం మన అభిమతం కాదు. ఆంగ్లేయుల 

(ప్రభావం మూలంగా పాశ్చాత్యీకరణ పొంది, వాళ్ళను అనుకరించే భారతీ 

యులను గురించి మా(తమే చెప్తున్నాం. రెండవది ఎమంటే, ఈ అనుకరణ 

భారతీయులందరికీ అన్వయించదు. ముఖ్యంగా ఆంగ్ల విద్యను నేర్చుకొని, 

రాజకీయ స్వేచ్చకోసం, దేశంలోని సాంస్కృతిక పరిస్థితులను చక్కదిద్దిన 

గొప్పవారైన భారతీయులెంతో మంది వీళ్ళలో ఉన్నారన్న ఎషయం మరి 

పోరాదు. 

భారతదేశంలో ఎర్చడ్డ వలస విధాన ఆంగ్లేయ సంస్కృతి దేశమంతా 

వ్యాపంచంది. ఇదొక ఇ|తమెన సంస్కృతి. ఇంతకు ముందెన్నడూ భారతదే 

శంలో ఇలాంటి సంస్కృతి ఎర్పడలేదు. భారతదేశంలో మత సంబంధమైన 

హెందూ రాజ్యం ఉండేది; నైతిక పరమైన బౌద్ధమతం అమల్లో ఉండేది. అట్ల 

సాంస్కృతికపరమైన మొగలాయి రాజ్యముండేది - కాకుంటే సార్యభౌమాధి 

కూరర్ము జక వ్యక్తి హస్తగతమై ఉండేది. సామాల్లు ఉండేవాడు. అతడికి రాజకీ 

యంగా ఎ భేదము లెకుండా ప్రజలందరూ సమానులే. రాజాస్థానం సామాజిక, 

సాంస్కృతిక జీవితాలకు నిలయం. చక్రవర్తి కార్యనిర్వాహక, న్యాయ సంబంధ 

మైన, శాసనాధికారాలను చెలాయించడమే కాక ఎన్నో సాంస్కృతిక కార్యకలా 

పాలకు నిలయంగా ఉండేవాడు. సాంఘీక సంస్కరణలకు, నైతిక విలువలను 

కాపాడ్డం, దయాదాక్షణ్యాలను ప్రదర్శించడం, కళలను, వృత్తులను పోషించడం, 

వస్త్రధారణలోను ఆచార, వ్యవహార పద్ధతుల ఆచరణలోను కొత్తదనాన్ని చూపడం 

వంటి సాంస్కృతిక విధులను ఆచరించేవాడు. మహమ్మదీయ రాజుల కాలంలో 

కూడా రాజ్యంలోని కెంద్రస్థానం అంతర్గతమైందే. బ్రిటీష్ వారు నెలకొల్పిన రాజ్యం 

మాతం పతి ఏషుయంతోను సాం[పదాయ భారతీయ రాజ్యానికి భిన్న మెనదిగా 

ఉండింది. నిజానికి అది రాజ్యమే కాదు, సార్యభౌమాధికారం లేని అధీన పాలన 

మాత్రమే. సార్వభౌమాధికారం పేరుకు మాతం స్నామాట్లు ఆయిన రాజు వద్ద 

ఉండేది. వాస్తవానికి (బ్రిటీష్ పార్లమెంట్ వెసాయికి అధికారాలను దత్తం 

చేసింది. సివిల్ సర్వీసు సిబ్బంది సహాయంతో ఆతడు వాటిని నిర్వహించే 
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వాడు. ఈ సిబ్బంది మొత్తం విదేశీయులదె. వర్ణ, సాంస్కృతిక వృత్యాసా 

లతో తామే గొప్పవారమని విరవీగేవారు. “దేశీయి (Native) అనే పదం 
జుగుప్పాకరమైనది. ఈ పరిస్థితుల్లో మంచి పభుత్వ లక్షణమైన పాలక, 

పాలితుల మధ్య సత్సంబంధం ఉండేది కాదు. అయితే 1857 తర్వాత భార 

తదెశానికి వచ్చిన బిటిషు సివిల్ సిబ్బంది చాలా వరకు మనఃపూర్యకం 

గాను, కొన్ని సంఘటనల్లో వీరోచితంగాను దేశంలో శాంతి భద్రతలు నెలకొ 

ల్పేందుకు ప్రయత్నించారు. వారు సమర్థతలో, సక్రమమైన న్యాయ విధానా 
లను నెలకొల్పి (పజా జీవితాలను మెరుగుపరచ (పయత్నించారనే విష 

యాన్ని మనం చూసాము. అయితే బ్రిటిష్వారి ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. 
కారణమేమంటే, వాతావరణం ఇద్దరికీ కొత్తకావడం వల్లా, పరస్పర అనుమా 

నాల వల్లనూ, వారి ఆర్థిక విధానం వల్లనూ (దాన్ని గూర్భి తర్వాత 

పేర్కొంటాం), అనుకొన్నంత అభివృద్ధిని, శాంతిని సాధించలేకపోయారు. 

(బిటిష్ పభుత్వం సాంస్కృతిక కార్యకలాపాలను చూస్తే, ఎ కొద్దిమం 

దికో ఆంగ్ల విద్యను నేర్పడం మినహా, ఎ విధమైన సాంస్కృతిక కార్యకలా 

పాలనూ నిర్యహించలేక పోయింది. పాలకుల సాంస్కృతిక, సామాజిక జీవన 

విధానం పాలితులకు పూర్తిగా అందుబాటులో లేకుండా పోయింది. వారిని 

నడిపంచడానికి, అది కాంతిపుంజం కాదు. పాలితులను, పాశ్చాత్య జీవిత 

వెలుగులో, పాండిత్యంతో చైతన్యవంతులను చేయడం, తమ కర్తవ్యంగా 

భావించారు. అయితే ఆంగ్ల విద్యను, ఆధునిక తత్త్వాన్ని విజ్ఞాన శాస్త్రాలను 

భారతీయులకు బోధిస్తే పూర్తిగా వారిన పాశ్చాత్య సంస్కృతికి ఇరువ చేసిన 

వాళ్ళవుతారు. నాంస్కృృతికంగా ఎకాసవంతులుగా, మొగలుసుల్తానుల్లాగా 

చెయ్యాలంటే, (బిటిష్ వారికి సాధ్యం కాదు. దానికి ఎంతో వ్యూహం, కలుపు 

గోలు మనస్తత్వం ఉండాలి. (బ్రిటీష్ వారికి అవి లేవు. అందువల్ల, వ్యక్తిత్వం 

లేని, సాంస్కృతిక సంబంధం లేని, సార్యభౌమాధికారంలేని రాజ్యం, భార 

తీయ సంస్కృతికి ఎ కొద్ది సహాయము చేయలేక పోయింది. అయితే, వారి 

పాలన భారతదేశానికి శాంతి, క్రమబద్ధతలను (పసాదించింది. అంతకంటే 

ముఖ్య మైన, విలువైన విషయమేమంటే, భారతదేశ భవిష్యత్తుకవసరమైన, 

రాజకీయ, సాంస్కృతికాభివృద్ధిని చేకూర్చింది. నూతన సిద్ధాంతాలైన వ్యక్తి 

గత, జాతీయ స్వాతంత్ర్యాన్ని, అల్లే (ప్రజా జీవితాన్ని (ప్రజాస్వామిక సిద్ధాం 

తాలకు అనుగుణంగా మలుచుకోడానికి కావాల్సిన [ప్రాధమిక శిక్షణను ఇచ్చింది. 



భారతదేశంచప ఆంగ్ల సంస్కృతి (పభావం 127 

మొదటినారిగా, వై(సాయి రిప్పన్ కాలంలో (1880-84) మున్సిపల్ బోర్డు 

లోనూ జిల్లా 'పోర్తుల స్థాయిలోనూ (పాతినిధ్య (ప్రభుత్య సిద్ధాంతాన్ని (పవే 

శ పెట్టాడు. ఆ విధానం కారణంగా భారతీయులు ఆధునిక (ప్రజాస్వామ్య 

సిద్ధాంతాలను తెలుసుకోడానికి అవకాశం కల్గింది. అంతేకాక, రాజకీయ 

సమానత్వాన్ని అర్థం చేసుకోడానికి అవసరమైన చైతన్యాన్ని వారికి చేకూ 

ర్చాడు. యూరోపియన్లతో సరిసమానంగా వ్యవహరించే “ఇల్ఫర్ట్ బిల్లును 
(ప్రవేశపెట్టాడు. ఈ బిల్లు మూలంగా ఎర్పడిన గట్టి విభేదాలు ఆ తరువాత 

భారత జాతీయ కాం(గెస్ను 1885లో స్థాపంచటానికి మూల కారణమయ్యాయి. 

లార్డ్ రిప్పన్ వారసులు కూడా ఇలాంటి ఉదారమైన విధానాన్ని అనుసరించి 

నట్లయితే, రాజకీయ, సాంస్కృతిక అవగాహన భారతీయులందరికీ ఎంత 
గానో కలిగి ఉండేది. అది బ్రిటిష్ వారి నేతృత్వం వల్ల సాధ్యమై ఉండేది, 

ఈ ఉదారవాదం మూల కారణంగా పూర్తి మార్పు, అంటే, (బిటిష్ వారి 

నుంచీ అధికారం, భారతీయులకు సం[కమించవలసిన పరిస్థితి ఎర్పడి ఉండేది. 

జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించిన ఆందోళన మూలంగా ఎన్నో రాయితీలు 

బ్రిటీష్ (ప్రభుత్వం నుంచి సంక్రమించాయి. (క్రమంగా భారతీయులు తమ 

అసమ్మతిని వెల్లడించడానికి (ప్రయత్నించారు. వారిచ్చిన రాయితీలు ఆల 

స్యమవడంతో (ప్రజలకు సంతృప్తిని ఇవ్వలేక పోయాయి. రాజకీయ స్వేచ్చ 

మీద ఎంతో ఇష్టం ఉండే (బిటీష్ వారు, వారి ఆర్థిక కారణాల మూలంగా, 

భారతదేశాన్ని వఏలైనంత ఎక్కువ కాలం పాలించాలనే దుగ్గతో, భారతీయు 

లకు స్వేచ్చను ఇవ్వలేక పోయారు. 

భారతదేశాన్ని పాలించే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ ఆర్థిక విధానాన్ని ఆర్థం చేసుకో 
వాలి. వారి ఆర్థిక విధానం రాజకీయ విధానాన్ని మార్చలేకపోయింది. కారణమే 

మంటే, ఈప్టిండియా కంపెనీ వారసత్వంతో తమ వస్తువులకు ఖచ్చితమైన మార్కె 

ట్ను ఎర్పరచుకోవాలని వాంఛించింది. అదే విధంగా, తమ పెట్టుబడికి మంచి 

మూలధనం ఇది అని తలచింది. ఈస్టిండియా కంపెనీపై బిటీష్ పజాభ్మిపాయం 

ఎన్నో వత్తిడులను తీసుకొని రావడానికి కారణమేమంటే, కొద్దిమంది కంపెనీ 

వాటాదారులు భారతదేశ వ్యాపార లాభాలమె గుత్తాధిపత్యం వహించడమే. పారి 

శామిక విప్లవం కారణంగా (బిటన్లో తయారైన వస్తువులు చాలా విపరీతంగా 

పెరిగాయి. వాటికి కొత్త మార్కెట్లు, అవసరమైనాయి. కాబట్టి ఈస్టిండియా 

కంపెనీని రద్దుచేసి, (బిటిష్ పెట్టుబడిదారులందరూ కలసి దేశమంతా భార 
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తీయ మార్కెట్ను కొల్లగొటవచ్చు. అందువల్ల బిటీష్ ఇండియా (ప్రభుత్యం, 
వారి ఆర్థిక విధానాలతో బ్రిటిష్ పారిశ్రామిక విధానానికి అనుగుణంగా భార 

తదేశంతో సంబంధాలను ఎర్పరచుకొంది. పెగా, భారతదేశం పూర్తిగా వ్యావ 

సాయిక దేశం కాబట్టి, ముడి సరుకులను అందిస్తే, వాటిని తమ కర్మాగా 

రాల్లో వాడుకొని, వాళ్ళు తయారుచేసిన వస్తువులను భారతీయులకు అమ్మ 

వచ్చు. ఈ విధానాన్ని అమలు పరచడంలో బిటిష్ (ప్రభుత్వం ఈస్టిండియా 

కంపెనీ మొరటు విధానాన్ని అనుసరించనక్కర లేదు. ఇంతకంటే మెరుగైన, 
స్వదేశ సంబంధమగు పద్ధతులనే ఉపయోగించవచ్చు. వాణిజ్య విధానాన్ని 
మలచి, సుంకములను నేర్పుతో విధించి తమ లక్ష్యాన్ని సాధించుకోవచ్చు.. 

దీనిలో రెండు [ప్రధానమైన అనుకూల పరిస్థితులున్నాయి. బిటన్లోని యం౦ం(తా 

లద్వారా తయారైన వస్తువులను దిగుమతి చేసుకోవచ్చు. రెండోది, భారత 

దేశంలో ఉత్పత్తి చేసే పారిశ్రామికోత్పత్తులు వాటిలో కొన్ని విలువైనప్పలి 

కినీ - వాటిని నిరుత్సాహపరచవచ్చు. 

వాస్తవానికి, భారతదేశంలో ఎన్నో కర్మాగారాలు [వారంభమైనాయి. బ్యాంకులు 

వచ్చాయి. రైల్వే కంపెనీలు ఏర్పడ్డాయి. ఇవన్నీ ఆర్థిక (ప్రగతికి మూల కారణా 

లనే భావం అల్పజ్ఞానంగల పరిశీలకులకు కలగవచ్చు. (ప్రప్రధమంగా ఇవన్నీ 

భారతదేశ వైశాల్యానికి, జనాభాకు సరిపోయినవి కావు. రెండో అంశమేమంటే, 

వాటి యజమానులు, నిర్వాహకులు కూడా బిటీష్వారే. వారితో ఉన్న భారతి 

యులు కేవలం వాటి వాడకందారులు, పనివారు, గుమాసాలు మా(తమే. వాడ 

కందారులుగా కొంతమందికి ఆదాయం లభించినప్పటికీ, వీరంతా చాలా బీద 

వారు. కార్మికులుగా ఎంతోకాలం వారు కార్మిక చట్టాలు కాని, యూనియన్లు 

కాని లేకుండా, (బ్రిటీష్ వారి దయాదాక్షిణ్యాలకు లోనైన వారే. క్లుప్తంగా చెప్పా 

లంటే, (బ్రిటిష్ (పభుత్వం వారిదంతా కావాలనే చేశారు. ప్రభుత్వ విధానాలు, 

వారి ఉదాసీనత కారణంగా ఏర్పడ్డా, (ప్రధానంగా భారతీయుల అమాయకత్వం, 

నిర్లక్ష్యం వల్లనే వారీ పరిస్థితికి దిగజారారు. ఆధునిక పారిశ్రామిక విధానం భార 

తదేశానికి ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో సం[క్రమించింది. కాని దాన్ని నిర్ధారించి నడిపే 

మార్గం పూర్తిగా విదేశ పారిశ్రామికవేత్తల చేతుల్లోనే ఉండింది. హాని కలుగకుండా 

దానికి కావాల్సిన రక్షణలు ఐరోపా ఖండంలోనే శాసనం ద్యారా కల్పించబ 

డింది. దాని ఫలితంగా లాభాలన్ని బ్రిటీష్ వారికి చెందాయి, నష్టాలన్ని భార 

తీయులకు సం(క్రబుం చాయి. అయితే భారతదేశం, తన మధ్యయుగ వ్యావ 
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సాయిక ఆర్థిక విధానాన్ని మా(త్రం కాపాడుకోగలింది. నిజానికి పరిస్థితి చాలా 

వరకు దిగజారి పోయింది. విద్యుత్ పరిశ్రమల ఉక్కు పిడికిళ్ళతో దేశీయ 

చేతి పరిశమలు పూర్తిగా నశించిపోయాయి. కార్మికుల్లో కొంతమందిని తప్ప 

మిగిలిన వారందరినీ వ్యవసాయ రంగానికి మళ్ళంచాల్సి వచ్చింది. దానితో 

భూమి మీద వత్తిడి ఎక్కువ అయింది. అంతకంటే నికృష్టమైన పరిస్థతి 

ఎమంటే, భారతదేశంలోని రైతు ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా వ్యవసాయ రంగంలో 

పాత పద్ధతులనే వాడేవాడు. అందుచేత అత్యున్నత దేశాలతో పోటీ పడాల్సి 
వచ్చింది. ఆ దేశాల్లో రైతులకు సహకార బాంక్లు, శాస్త్రీయమైన ఉత్పత్తి 

విధానాలు, వ్యవస్థికృత మార్కెట్ వ్యవస్థ వారికి అనుకూలంగా ఉండేవి. 

భారతదేశంలో అమాయకత్వానికి రైతులు ఒక చిహ్నం. దానికి తోడు వడ్డీ 

వ్యాపారి, మలేరియా అతనిని పట్టి పీడిం చేవి. అందువల్ల రైతు అన్ని విధాల 

నష్టపోయాడు. అతడు ఉత్పత్తి చేసిన పత్తి, గోధుమలు నాణ్యతలో తక్కు 

వన్న కారణంగా, చాలా తక్కువ ధరలకు అమ్మాల్సి వచ్చింది. నీలిమందు, 

రసాయనిక రంగుల ముందు తట్టుకో లేక పోగా, దాని పంటను ఆపాల్సిన 

పరిస్థితి వచ్చింది. ప్రభుత్యం ఎన్నో రకాల సహాయం చెయ్యడానికి ప్రయ 

త్నెంచింది. వ్యవసాయ శాల, సహకార శాఖలు ఎర్చాటు చేశారు. పరిశోధనా 

సంస్థ ప్రారంభమైంది. కొత్త తరహా వ్యవసాయ, పశు ఉత్పత్తి క్షేతాలు 

[వారంభమైనాయి. వ్యావసాయిక ఉత్పత్తికి, పనిముట్లకు, పశువులకు సంబంధిం 

చిన ప్రదర్శనలు (ప్రారంభమైనాయి. అయితే ఉన్నత వర్గాల నిర్లక్ష్యం వల్లా, 

కింది ఉద్యోగుల అసమర్థత, చిత్తశుద్ధి లేకపోవడం వల్లా బీద రైతు ఎ విధమైన 

లాభాన్ని పాందలేక పోయాడు. ఎంతో సేవాభావంతో, నిస్వార్థంతో, సుదూరంగా 

(గామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించే పేద రైతుకు సేవచేయడం అవసరం. వాళ్ళు 

అసలే పాత పద్ధతులను అనుసరించేవారు. వారిని కొత్త పద్ధతులకు మలచే సామర్థ్యం 

విదేశీ (పభుత్యానికిగాని వారి సిబ్బందికి గాని లేకపోయింది, భూస్వాములు చాలా 

రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వానికి, రైతులకు మధ్య దళారీలుగా ఎర్చడ్డారు. వాళ్ళొక ప్రత్యేక 

వర్గంగా తయారైనారు. రైతులను ఉత్సాహపరచలేక పోయారు. కాబట్టి పద 

రైతు ఈ కొత్త పరిస్థితులకు తట్టుకోలేక భూస్వామి, వడ్డీ వ్యాపారుల గానుగల్లో 

పడి నలిగిపోయి విపరీతమైన బాధలకు లోనైసాడు. ఈ (పత్యక్ష, పరోక్ష ఫలితా 

లకు వ్యావసాయిక రంగంలో ఎర్చ్పడ్డ ఆర్థిక మాంద్యం, దేశ ఆర్థిక స్థాయిని 

ఇంకా దిగజారింది. దీని మూలంగా రాజకీయ ఆందోళన ఇంకా పెరిగింది. 
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రాజకీయ, ఆర్థిక రంగాల్లో మాదిరిగానే, ఆంగ్లేయ వలస సంస్కృతి 

భారతీయుల నూతన ధోరణులను అర్థం చేసుకోవడంలో సమతౌల్యం లేని 

సర్జుబాట్లను ఎన్నో చేసింది. అయినా భారతీయులకు వీటిని అనుసరించే ఏ 

అవకాశం లేకపోయింది. అల్లే సాంస్కృతిక జీవన విధానంలో కూడా వారి 

పాత వ్యతిరేకంగాను, ఆందోళనకరంగాను ఉండింది. ఇది స్థిరత్వం లేని 

కొంతమంది జీవితాలను కదిలించివేసి ఒక ఉద్యమానికి దారి తీసింది. ఏ 

పద్ధతీ లేక, ఎ దారీలేని కర్తవ్యం (పజల భవితవ్యాన్ని గూర్చి ఎమీ చెప్పలేక 
పోయింది. భారతీయుల కాలం చెల్లిన ఆచార సాంప్రదాయాలను పారదోల 

డంలో కొంత విజయం సాధించినా, అధికారం పట్ల విధేయతను చూపాలనే 

వారి రాజకీయ విధానం, ఒక రకమైన మానసిక బానిసత్వానికి దారి తీసింది. 
చేసేది లేక వారు ఆంగ్లేయ వలస సంస్కృతిని అనుకరించడం మొదలు 

పట్టారు. 

పాఠశాల, విశ్వవిద్యాలయ విద్యాబోధనలో ఆంగ్లేయ వలస సంస్కృతి 

విధాన (ప్రభావం ఎలా ఉండిందో చూద్దాం. వీటి ద్వారా (బిటిష్ ఇండియా ప్రభుత్వం 

కొంత వరకు వారి సంస్కృతిని వ్యాప్తి చేసింది. 

[ప్రాధమిక విద్య విషయంలో (ప్రభుత్వానికి చాలా తక్కువ (గద్ధ ఉండేది. 

వాటికి సంబంధించిన పాలన, పురపాలక, జిల్లా బోర్డులకు బదిలీ చేశారు. అధ్య 

యన పాఠ్య (ప్రణాళికలను తయారుచెయ్యడం, అప్పుడప్పుడు ఉద్యోగులను 

తనిఖీకి పంపడం మినహా (ప్రభుత్య విద్యా విభాగం మరే నిర్మాణాత్మక కృషీ 

చేయలేదు. మౌలికంగా చేసిన మార్పు ఏమంటే, మత సంబంధమైన విద్యను 

పాఠ్య [ప్రణాళిక నుండి తొలగించి, భూగోళం, చరిత మొదలైన ఇతర లౌకిక 

పాఠ్యాంశాలను ప్రవేశపెట్టడం. కొన్ని ప్రత్యేక అవకాశాలను ఉపాధ్యాయుల శిక్షణ 

కోసం కల్పించడం. వీటి వలన ఎమా[తం తృప్తీ కలుగలేదు. ఐద్యా ఐషయ 

కంగా ఉపయోగకరమైన కొద్ది చిన్న మార్పులు మాత్రం చేయడం జరిగింది. 

కానీ (వాధమిక ఐద్యను స్థానిక బోర్డులు, మెవేటు సంస్థలు ఆర్థిక యిబ్బందుల 

వల్ల నిర్వహించలేక పోయినాయి. అందువల్ల పాఠశాలల సంఖ్య తగ్గింది. వీటికి 

తోడు పాఠశాలల నిర్వహణ కాలం తగ్గడం వల్లా, అధ్యయన పద్ధతులు సక 

మంగా లేనందువల్లా, వాటి ఆలనా, పాలనా సరిగా వుండనందువల్లా చేసిన 

కాస్త (ప్రయత్నం కూడా వ్యర్థ మైంది. 

ఇక, సెకండరీ స్కూలు విద్య విషయంలో రెండు ప్రధానమైన నష్టా 
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లున్నాయి. భాషా సంబంధమైన పాఠ్య (ప్రణాళిక అన్ని పాఠశాలల్లో ఒకే 

రకంగా ఉండేది. ఎద్యార్థులకు ఏది అవసరమో అది బోధించలేదు. ఇంత 

కంటే దురదృష్టకర విషయమేమంటే, ఆంగ్లభాషే మాధ్యమంగా బోధించబ 

డేది. పిల్లలకు 7 లేక 8 సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి, ఇంగ్లీషు మాధ్యమంలో 

చదువగలరని, ఇతర పాఠ్యాంశాలకంటే ఆంగ్లానికే ఎక్కువ అవకాశం ఇవ్వడం 

జరిగింది. ఆ రకంగా సాధారణ (గహణ శక్తి ప్రమాణాలను, విద్యా విలువ 

లను, తగ్గించడం జరిగింది. విశ్వ విద్యాలయ పాఠ్యాంశాలను కూడా ఆంగ్లంలో 

బోధించినప్పుటికినీ, వాళ్ళకు నచ్చిన పాఠ్యాంశాలను చదువటానికి అవ 

కాశం ఉండేది. ఆంగ్ల విద్యాబోధన మూలంగా జరిగిన నష్టమేమంటే, విద్యార్థి, 

విషయం అర్థం చేసుకోకుండా రాసేవాడు, మాట్లాడేవాడు. పాలక రాజ్యాల్లో, 

అవగాహన లేకుండా విషయాన్ని బట్టీ పెట్టి నేర్చుకునే దురదృష్ట పరిస్థితి 

ఏర్పడింది. అందువల్ల “ఆధునిక విద్య' భారతదేశంలో మరింతగా దెబ్బ 

తినింది. తెలియని పదాల శబ్దాలు కూడా తెలియకుండానే బట్టీ వేయడం. 

భాషా అధ్యయనంలో కన్నా ఈ లోపం జీవ శాస్త్రాల్లో ఎక్కువ కన్పించింది. 

చిలకపలుకుల్లా, విషయాలను బట్టీ వేసేవారు, రైమ్లు నేర్చుకునే వాళ్ళ 

కంటే మరీ అధ్వాన్నంగా, ఆవఐద్యావంతులుగా తయారయ్యారు. 

ఇన్ని ఇబ్బందులున్నప్పటికీ, ఎంతో సమర్థులు, విజ్ఞానవంతులు అంగ్ల 

విద్య మూలంగా తయారైనారు. ఆది ఎద్యావిధానం వల్ల కాదు. ఆంగ్ర-భారతీయ 

అధ్యాపకుల మేధోసంపత్తి మూలంగా, ఐద్యార్థుల గొప్ప శక్తి సంపన్నతల వల్లా 

యిది సాధ్యమైందని చెప్పాలి. లేకుంటే, ఆధునిక పాశ్చాత్య ఎద్యా సంస్థల్లోని 

విద్యార్థులు కూడా (ప్రాచీన “ప్రాచ్య విద్యా సంస్థల్లో శిక్షణ పొందిన వారుగానే 

వుండేవారు. ఇద్దరిలోనూ జీర్ణం కాని సమాచారమే ఎక్కువగా ఉండేది. నింపా 

రగ; గుర్తుంచుకోడమనే శిక్షణ మాత్రమే పొందారు. ప్రతిరూపం, ఆలోచన, 

జిజ్ఞాస, విమర్శ అనే శక్తులు జీవితానికి అన్వయించబడలేదు. 

(వాచ్య విద్యకంటే పాశ్చాత్య విద్య చదిఐన వారు రెండు ఎధాల భిన్నంగా 

ఉండేవారు. బౌతిక, సామాజిక (పపంచ విషయాలను గురించ వారికి బాగా 

తెలుసు. తమకిచ్చిన పనిని క్రమంగా చేసేవారు. బిటీష్ ఉన్నతోద్యోగుల ఆదే 

శాలను తు.చ. తప్పకుండా పాటఎచేవారు. తమ నిర్ణయాలకు, అభిప్రాయాలకు 

తావీయకుండా యాంత్రికంగా పనిచేసేవారు. కొద్ది వేతనానికే వాళ్ళు పని 

చేసేవారు. (ప్రభుత్వ సర్వీసులో చేరనివాళ్ళు, ఇతర స్వతంటత వృత్తులను 
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చేపట్టేవారు. విశ్వవిద్యాలయ డిగ్రీ పట్టాదారులు పెరగడంతో, ఉద్యోగాల్లో 

పోటీ పెరిగింది. న్యాయశాస్త్ర పట్టాదారులకు మరింతగా నిరుద్యోగ బాధ 

ఉండేది. | 

ఆధునిక యుగ వైతాళికులు, బ్రిటీష్ వలస విధాన సంస్కృతి మూలంగా, 
పాశ్చాత్య (పపంచ వెలుగుతో భారతదేశాన్ని (పకాశింప చెయ్యాలని చూచారు. 

ఆంగ్ల జీవిత విధానాన్ని అనుకరించడమే తమ కర్తవ్యంగా వారు భావించారు. 

అది వాళ్ళ తప్పుకాదు. కాని వాళ్ళు నేర్చుకొన్న విద్యా విధానానిది. వారు, విచ 

క్షణా జ్ఞానంతో ఆంగ్లజాతి గుణగణాల్లోని మౌలికాంశాలను అనుసరించకుండా, 

కేవలం గుడ్డిగా అనుకరించారు. ఆంగ్లేయులు భౌతిక విలువలకే (పాధాన్యాన్ని 

ఇచ్చారు. కాని, ఆధ్యాత్మిక విలువలకు (ప్రాముఖ్యాన్నివ్యలేదని భావించారు. 

పెకి కన్పించే భౌతిక భావానికి, ఆధ్యాత్మికత పట్ల నిర్లక్ష్య భావానికి వెనుక కొత్త 

డైన మత విధానం, నైతిక శుద్ధి ఉన్నాయన్న విషయాలను భారతీయులు 

గమనించలేదు. అల్లే, ఆంగ్లేయుల వ్య క్రివాద విధానాన్ని స్వార్థపూరిత విధా 

నంగా భమించారు. ఆలోచనాపూరిత ఉదారవాదాన్ని ధనంపట్ల వారికున్న 

ఆపేక్షగా భావించారు. ఆంగ్లేయులకు కై)స్తవమత (ప్రభావం లేదనుకుంటే. 

దానికి కారణం వారికి నైతిక సౌందర్యం పట్ల ఉన్న శ్రద్ధ, దేశభక్తి, వారి కళ 

లమీద, కవిత్వం మీద, వాజ్మయం మీద ఉన్న డ్రద్ధేకాని వేరేది కాదు. గుడ్డిగా 

ఆంగ్లేయులను అనుకరించిన భారతీయులు వారి సాంప్రదాయబద్ధమైన మతాన్ని, 

నైతిక విలువలను, కళలను, వాబ్మయాన్ని వదలిపెట్టడమే కాక, వారి దేశాన్ని, 

(పజలను కూడా ఎస్మరించారు. 

పాశ్చాత్య కళలంటే, ఇంగ్లాండ్లో ఆంగ్లభాష చదువుకున్న కొద్దిమంది 

భారతీయులకే తెలుసు. భారతదేశంలో చదువుకున్న వారికి చాలామటుకు తెలి 

యవు. అంతేగాక కళాకారులతోను, కళా విమర్శకులతోను సంబంధమున్నపుడే 

కళాభిరుచి వంటపడుతుంది. భారతదేశంలో అలాంటి కళాకేందాలు లేవు. అవి 

ఇంగ్లండ్లో ఉన్నా అవి మన భారతీయ విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉండేవి 

కావు. 

ఆంగ్ల వాజ్మయ విషయంలో, మనవాళ్ళు పాఠశాలల్లో కాని, విశ్వవిద్యాల 
యాల్లో కాని కొంతకాలం నిర్దేశిత [గంధాల చదువు కోసం వెచ్చించారు. 

వాళ్ళ చదువు పూర్తయిన తర్వాత, కేవలం నవలలను, అదీ కేవలం డిటె 

క్లిప్ నవలలను మాత్రమే చదివేవారు. ఆంగ్ల. వాజ్మయాన్ని క్షుణ్ణంగా చది 
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విన వాళ్ళెవ్వరూ లేరు. (పధానంగా కవితల్లో, కవి హృదయాన్ని అర్థం చేసు 

కొన, సుఖ - దుఃఖాలను పంచుకొంటూ, మానవ హృదయాలను అర్థం 

చేసుకొన్నవారు లేనేలేరు. సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే, ఎ ఒక్కరూ పూర్తిగా 

ఆం గ్లేయుల వాజ్ముయాన్ని మధించి, అందులోని సారాంశాన్ని అర్థం చేసు 

కున్న వారు లేరు. కేవలం నిస్సారమైన, నిర్జీవమైన విషయాన్ని తెలుసు 
కొన, స్వార్ధపరతను మాతం పంచుకొన్నారు. 

ఎవరైతే వలస విధాన ఆంగ్ల సంస్కృతిని అర్థం చేసుకోలేకపోయారో, 

దానిలో నిక్షిప్తమై ఉన్న వైజ్ఞానిక, కళాత్మక హృదయాన్ని తెలుసుకోలేక పోయారో, 
వాళ్ళు ఆంగ్లభాషకు కొత్తదనాన్ని ఎం ఇవ్వగలరు? ఆంగ్లభాషలో, ఎదైనా నూత 

నత్వాన్న చేకూర్చిన భారతీయులెవరైనా ఉన్నారంటే, వారు (ప్రాచ్య ఎద్యనభ్య 

సంచి, తర్వాత ఆంగ్ల ఐద్యను నేర్చుకొన్న భారతీయులే. వారే భారతీయ తత్త్వ 

శాస్త్రం, మతం, న్యాయం, చరిత, వాస్తు శాస్త్రాలపై ఆంగ్లంలోను, వారి స్వంత 

భాషలోను (గంధాలు రాశారు. వారి వాజ్మ యాన్ని, కళలను కొత పరిస్థితుల 

కనుగుణంగా మలచుకొన్నారు. 

వారి మార్గదర్శకత్యంలోనే, భారతీయ భాషలు పగటి కలలుగా మిగి 

లిపోకుండా, వాస్తవ జీవితాన్ని శోధించి నిగ్గుతేల్చగల [గంధాలెనాయి. నాటకం, 

నవల భారతీయ భాషల్లో పునరుద్ధరింపబడ్డాయి. మధ్య యుగంలో మరుగు 

నపడ్డ, వాస్తవిక జీవితదృష్టి, ప్రధానంగా మనిషిని భౌతిక, సామాజిక పరి 
సరాలను బట్టి వాస్తవిక రంగుల్లో చిత్రీకరించడం జరిగింది. భారతీయ వాస్తు 

శాస్త్రంలో, పాశ్చాత్య (ప్రభావం వల్ల, స్థలాన్ని పొదుపు చెయ్యడం, పరిశు 

(భత, ఆరోగ్య దృష్టా మార్పులు తెచ్చారు. ఇవి కాకుండా, పాశ్చాత్య 

(ప్రభావం వల్ల, ఆరోగ్యవంతమైన, సమర్థవంతమైన మార్పులూ వచ్చాయి. 

అవి జీవితానికి సౌందర్యాన్ని చేకూర్చకపోయినా, మనం వాడే వస్తువుల్లో 
కుర్చీలు, బెంచిలు, వస్త్రధారణ, ఆహార విహార విషయాల్లో మార్పులు తెచ్చాయి. 

_ ఇదంతా, (పాచ్యవిద్యలో ఆరితేరిన ఆంగ్ల విద్యాధికుల్లోనే ఎక్కువ జరి 

గింది. కేవలం ఆంగ్ల విద్యనభ్యసించిన వాళ్ళల్లో, ఈ పరిజ్ఞానం, జీవితాన్ని 

సరిగా వ్యాఖ్యానించుకోవడం, సౌందర్యారాధన జరుగలేదు. వారేమైనా చేసి 

ఉంటే అది వారా పత్రికల్లో రాయడానికి మాత్రమే పనికి వచ్చింది. చాలా 

కొద్ది మంది మాత్రమే ఆంగ్లో-ఇండియన్ పత్రికల్లో రాయగలిగారు. యథా 

తథ అనుకరణతో, స్పష్టతలేని ఆలోచనా విధానం వల్లా వారు రాసిన 
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రాతల్లో వ్యాకరణ దోషాలు, ఇంగ్లీషు నుడికారం లోపించడం, అంగ్లేయుల 

నవ్యులాటకు గురైంది. “ఇంగ్లీషు బాబూ” సంస్కృతిలో బాబు జబ్బార్జీ, 

బి... బాబు పిచ్చిలాల్, ఎం.ఏ. అని ఆంగ్లో- ఇండియన్ మాసప తైకల్లో 

వాళ్ళ పేర్లు (ప్రచురించుకోడం హాస్యాస్పదంగా ఉండేది. 

సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే, మనకొచ్చిన అంగేయ వలస సంస్కృతి 

చాలా స్యల్పం. దాని చుట్టూ అల్లిన నిర్మాణం మాతం చాలా బాగున్న 

టున్నా అందులో జీవం మాత్రం లోపించింది. అసలైన ఆంగ్ల సంస్కృతి 

మాత్రం కన్పించేది కారు. భారతీయ “సాహెబ్'లుగా పరిగణించబడిన వారు 
మాత్రం ఆంగ్ల వస్త్రధారణంతో, వచ్చీరాని భాషలో వాళ్ళల్లో వాళ్ళతోనూ, 

పనివాళ్ళతోనూ మాట్లాడేవారు. డబ్బున్న వాళ్ళు బంగళాలో సవసిరచె 

వారు. వారి ఆసనాది సామ(గులను “ఆంగ్ల పద్ధతిలో సమకూర్చుకొనే వారు. 

అననుకూలమెన కుర్చీల్లో కూర్చొని కత్తులతో, ఫోర్క్లతో లేబుల్ భోజ 

నాలు చేసేవారు. క్షబ్బుల్లో పేకాటలాట్తం, టెన్నీస్, బిలియార్డ్) ఆటలాడే 

వారు. యూరోపియన్ల నాట్య ప్రదర్శనలను చూస్తూ, మత్తు పానీయాలను 

సేవించేవారు. వాళ్ళ పద్ధతుల్లో, వాళ్ళ నడకల్లో, విన్యాసాల్లో “ఆంగ్ల పద్ధతు 'లను 
పాటించేవారు. 

రాసే భాషకన్నా ఈ 'సాహలోలలో మాట్లాడే భాష మరీ ఎగతాళి 

పంచాంగంగా ఉండేది. రాతలో వారి తప్పిదాలు కేవలం వ్యాకరణానికో, 

శెలికో పరిమితం అయ్యేవి. ఉచ్చారణ మరీ అధ్వాన్నంగా ఉండేది. వారు 

ఆంగ్లేయ పద్ధతిలో మాట్లాడాలని చేసే వ్యర్థ తాపత్రయం వినవారికి అర్థం 

కాకుండా ఉండేది. వస్త్రధారణలో, వాళ్ళు ఆంగ్లేయుల్లా కన్పించాలనుకో 

- వడం, ఆడంబరాల కోసం పాకులాడ్డం, సరైన పద్ధతిలో బట్టలు కుట్టించుకో 

కపోవడం, ఇవన్నీ కేవలం అనుకరణలే కానీ, వీటిలో వాస్తవికత Sere 

చింది. చక్కటి కత్తిరింపుకాని, సులభంగా సరిపోయే వస్త్రాలను వీళ్ళు 

కుట్టించుకోలేక పోయారు. ఎప్పుడు, ఎ వస్త్రాలు వేసుకోవాలో అనే అంశంపె 

వారికి స్పష్టమైన అవగాహన ఉండేది కాదు. వారి బంగళాలు, విశాలంగా, 

పెద్ద పెద్ద గదులతో, విశాలమైన వరండాలతో నిండి ఉండేవి. ఇండియాలో 

(బిటిష్ ప్రభుత్వ భవన శాఖా నిర్మాణాలకనుగుణంగా, ఉండేవే కాని, వాటిలో 

కళాత్మకత ఉట్టిప డేది కాదు. ఈ బంగళాలో ఆసనాది సామగికూడా అందుకు 

అనువెందిగానే ఉండేది. వారి ఆహారం మాతం, ఆం గ్లేయ, భారతీయ అభిరు 
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చుల సమ్మిశితంగా ఉండేది. అయితే ఆంగ్లేయుల బేబుల్ అలవాట్లు వున్న 

ఆ కాస్త రుచిని కూడా పోగొబ్దేటట్లుండేవి. 

టేబుల్ అలవాట్లలోనే గాక, సామాజిక నడవడికలో కూడా ఈ 'సాహెబోలు 

ఆంగ్లేయ సాహెబ్లను అనుకరించ ప్రయత్నించారు. అనుకరణ కేవలం 

తోలుబొమ్మలాట పద్ధతిలో ఉండేది. పైపెని అనుకరించే ఈ ఆంగ్ల విధా 

నాలు, వాళ్ళ నీతిని కూడా నాశనం చేశాయి. ఈ అనుకరణ వల్ల వాళ్ళలో 

ఒక దురభిమానం, దర్పం పెరిగాయి. ఆంగ్లేయుల ఆత్మ విశ్వాసం, తమ 

కాళ్ళపై తాము నిలబడగలిగిన మంచి లక్షణాలు సైతం, వీరిలో దురాక్ర 

మణ పూర్వ మనస్తత్వానికి దారితీశాయి. అనుకరణ కేవలం పురుషులకు 

మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. కొందరు స్త్రలు వీటిని అనుకరించి మరింత 

నికృష్ణ పరిస్థితికి దిగజారారు. సాంఘికంగా క్షీణత జరుగుతున్న ఈ కాలంలో 

భారతీయ స్త్రీలు అణచివేతకు గురి అయ్యారు. ఎదిగీ ఎదగని మనస్తత్వం 

గల వీరు అనారోగ్యం, సాంఘిక పరిమితులకు గురికావడం వలన ఎన్నో ఒత్తి 
డులకు లోబడాల్సి వచ్చింది. రక్షతస్థితి నుండి బయటకు లాగబడి, ఆ పరి 

స్థితికి తట్టుకోలేక, పూపిరాడన పరిస్థితుల్లో వెనక్కు మరలడం, ఎన్నో కష్టా 

లకు, (పలోభాలకు, గురి కావలసి వచ్చింది. స్తం తన సమతౌల్యతను 

కోల్పోయింది. ఈ కొత్త సంస్కృతి ఆమె ఎకాంతతకు భంగం కలిగించింది. 

నాం([పప్రదాయపూర్యకంగా ఎప్పటినుంచో వస్తున్న స్త పురుషుల మధ్య 

ఉన్న దూరాన్ని తగ్గించడమే కాక స్త్రీలను, తెలియని పురుషులతో కలిసి 
క్షబ్బుల్లో నాట్యం చేసే పరిస్థితికి దారి తీసింది. ఈ చైతన్యానికి చాలా 

మంది తిరగబడ్డారు. పాశ్చాత్యదేశాల్లోని స్త్రీల సంస్కరణోద్యమాలకు, వాళ్ళ 

స్వేచ్చా స్వాతంత్ర్యాలకే కాక, వాళ్ళ విద్యకు కూడా భారతీయులు భయ 

పడి పోయారు. 

నూతన చైతన్యాన్ని వ్యాప్తి చేయడంలో (బిటిష్ ప్రభుత్వం ఈ విద్యాధిక 

వర్గంపై ఆశలు పెంచుకుంది. ఉన్నత, మధ్య వర్గాలకు చెందిన చై కొద్దిమం 

దిలోనో ఏర్పడ్డ అభివృద్ధిని చూపి బిటీిషువారు తమ్ము తాము సమర్థించు 

కొన్నారు. ఈ అభివృద్ధి క్రమం పె నుంచ కిందకు వడపోతగా దిగుతుందను 

కొన్నారు. అయితే వారి ఆశలు ఫలించలేదు. ఈ విషయంలో ఉన్నత వర్గాలు 

ఏమీ చేయలేకపోయాయి. చేసినా, (ప్రేమతో, తోటివాళ్ళ పె ఆదరణతో చేయ 

లేదు. విద్యాధికులు, ఒకవైపు నిరక్షరాస్యు లైన భారతీయులకు, మరోవైపు 
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(పాచ్యవిద్యలో నిష్లాతులైన సాం[పదాయబద్ధులకూ దూరమైనారు. తమ (పజల 

మధ్యే తాము పరాయివారమనే భావానికి గురి అయినారు. అయినా, దీనికి 

వారు గర్వించారు. తూర్పు, పశ్చిమ దేశాల మధ్యలో ఉన్న ఎవరికీ చెందని 
భూభాగంలో ఉండి, మాతృదేశాభిమానం కానీ, జాతీయబంధం గాని వారిని 

కదిలించలేక పోయాయి. వారిని కుంగదీసిన భావమేమంటే, భారతదేశం 

లోని ఆంగ్లేయ సమాజంలో వారికి స్థానం లేకపోవడమే. నిజానికి తమ దేశా 

నికి ఎంతో కొంత సేవ చెయ్యాలనే భావన కూడా వారిలో కొరవడింది. 

విదేశీ పాలకులకు సేవచెయ్యడంలో వీరు పూర్తిగా నిమగ్ను లైనారు. వారు 

చేయవలసిన జాతీయ సేవ, విద్య, సంస్కరణలను ఇతరులకు వదలివేశారు. 

ఆంగేయ వలస సంస్కృతి, హిందూస్తాని సంస్కృతి మరుగున పడ 

టానికి కారణమైనా, దాని ప్రభావం కొద్దిమందికి మాత్రమే పరిమితమైంది. 

దీనిని సమర్ధించిన వారు సమాజంలో బాగా ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నవారే. 

అంటే, బ్రిటిష్ పభుత్వ కరుణా కటాక్షాలు వీళ్ళ పె ఉన్నాయి. వీరితో ప్రత్యక్ష 

సంబంధం లేకపోయినా నూతన సంస్కృతి వీళ్ళను ప్రభావితులను చేసింది. 

ఈ [పభావం ఎంతవరకంటే, విశాల దృక్పథాన్ని వీళ్ళు ఎర్పరుచుకొని 

ఆదునిక భావజాలంతో సంబంధాలు ఎర్పరుచుకొనేంత వర కనన చెప్పాలి. 

మరికొందరైతే పాశ్చాత్య సంస్కృతిని చీడ పురుగులా భావించి దాన్నుండి 

దూరంగా ఉండిపోయారు. వీళ్ళు పూర్తి ఛాందసులైన మత ప్రవక్తలు, వారి 

అనుయాయులు. 

మత గురువులు, ముఖ్యంగా మహమ్మదీయ మతానికి చెందినవారు, 

కొత్త తరహా విద్యనభ్య సం చడానికి, పాశ్చాత్య నాగరికతను అనుసరించడా 

నికి అంగీకరించలేదు. అంతేగాక, సాంఘీక, సాంస్కృతిక రంగాల్లో పాశ్చాత్య 

(ప్రభావం ఉండకూడదని ఉద్బోధించారు కూడా. అక్పరు కాలంలో వచ్చిన 

హిందుస్తానీ సంస్కృతి మత సంబంధమైనది కాదని, హిందూ, ముస్టీం 
మత గురువులు అంగీకరించలేదు. (బిటీష్ ప్రభుత్వ రాకతో ఏళ్ళు కొంత 

ఉదాసీన వెఖరిని అవలంబించారు. అయినా, ప్రజల అసంతృప్తిని పెంచడా 

నికి ప్రయత్నించారు. ఈ విధంగా ఆంగ్ల, మత (పపాధాన్యం లేని హిందూస్తానీ 

సంస్కృతుల పట్ల అసంతృప్తి చెంది, వందలాది సంవత్సరాల చరితలో 

వెనక్కు వెళ్ళి, పురాతన యుగానికి చెందిన [ప్రాచిన సంస్కృతివైపు ప్రజ 

లను నడిపించుటకు వెళ్ళారు. రాబోయే అధ్యాయంలో హిందూ, మహమ్మ 
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దీయుల మధ్య సాంస్కృతిక, రాజకీయ రంగాల్లో ఈ సంస్కృతిలో ఎటు 
వంటి మార్పు వచ్చిందో గమనిద్దాం. 



13. ఆంగ్లేయ సంస్కృతికి ప్రతిస్పందన: రాజకీయ, 

సాంస్కృతిక వేర్చాటువాదం 

I 

ప్రధమ ప్రపంచ మహా సంగ్రామాంతంలో సంభవించిన నూతన పరిస్థితుల 
మూలంగా, విద్యావంతుల భావనలో విప్లవంలాంటి ఒక మార్పు వచ్చింది. 

(బిటీష్ ప్రభుత్యం వాగ్దానం చేసిన స్వయంపాలన సంపాదించుకోగలమన్న 

ఆశాభావం చివరకు నిరాశగా మారింది. వారికి, తమ భౌతిక, వైజ్ఞానిక 

దాస్యంపె స్పృహ ఎర్చడింది. అందువల్ల తాము ఇంతకు పూర్వం దూరం 

చేసుకొన్న మత శాఖలు, (పజానీకంవైపు మళ్ళి, వారితో చేరి, విదేశీ పాల 
కులకు వైరుధ్యంగా సమిష్టి ప్రయత్నం సాగించారు. 

వారి వైఖరిలో, ఈ ఆకస్మిక మార్పుకు కారణం, 1919 సంస్కరణల 

చట్టం ఫలితంగా సంభవించిన కనువిప్పు, వైరుధ్య ప్రభావం పాక్షికం మాత్రమే. 

అంతకంటే ముఖ్య మైన అంశం, యుద్ధకొలం తర్వాత ఆకస్మికంగా వచ్చిన 

ఆర్థిక సంక్షోభం; మొట్టమొదటిసారిగా స్మామాజ్యవాద పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ, 

భారతీయుల కళ ముందు సాక్షాత్కరించింది. ఈ సంక్షోభం ఇంచుమిం 

చుగా, అన్ని వర్గాల ప్రజలను ఆవహించింది. అయితే, దీనివల్ల ముఖ్యంగా 

బాధితులు బీద, మధ్య తరగతి, కార్మిక వర్గాలవారు. వరు నిరుద్యోగానికి 

గురి అయ్యారు. వ్యవసాయదారులు, తమ ఉత్పత్తిని, బహు స్యల్ప ధరలకు 

విక్రయించాల్సి వచ్చింది. యుద్ధకాలంలో, ఎన్నో పారిశ్రామిక కర్మాగారాలు 

నెలకొల్పారు. వాటిలో అధికభాగం బిటిష్ పెట్టుబడితో నిర్మించినవే (లెడ్ 

యూనియన్ ఉచ్యమం, కార్మికుల శాసనాలు, ఇంకా శైశవ దశలో ఉన్నం 

దున, కార్మికులు గురవుతున్న విపరీతమైన దోపిడికి ప్రతిఘటనగా ఏ విధ 
మైన రక్షణలు చేపట్టలేదు. యుద్ధం అంతమవడంతో అనేక లక్షల ప్రజలు 

నిరుద్యోగులయ్యారు. వారి సంరక్షణకు ఎ విధమైన అవకాశం లేకుండింది. 

ఇదే ఏధంగా, విద్యావంతులైన నిరుద్యోగుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగింది. 
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వ్యవసాయదారులను చూస్తే, వారి దైన్యతకు అంతూపాంతూ లేదు. విదేశీ 

యుల పోటీ, భూస్వామి, రుణదాత - ఈ ముగ్గురినీ భరించలేకపోయారు. 

దానికితోడు అడపాదడపా వచ్చే భయంకరమెన కరువులూ, వరదలూ, 

వారి వినాశనానికి కారణమైనాయి. 

భారతీయ (ప్రజానీకం ఎన్నో శతాబాలనుంచీ ఆయా కాలంలోని (ప్రభు 

త్వాలకు అలవాటుగా విధేయులవుతూ ఉండేవారు. అయినా వారి (పాపం 

చిక బాధలన్నింటినీ (పభుత్యమే తీర్చగలదన్న ఆశాభావం వారికుండేది. 

ఈ కారణంగా వారు రైతులను, కార్మికులను నాశనం చేసి ఆర్థిక సంక్షో భా 

నికి గురి చెయ్యడానికి కారణం విదేశీ (ప్రభుత్వమేనని నేరం మోపారు. 

కాబట్టి జాతీయ కాం్మగెస్కు ఆనాటికే విద్యావంతుల వర్గాల్లో బ్రిటిష్ వారిపై 

వ్యతిరేకత ఏర్పడింది. ఈ ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని రాజకీయ కల్లోలంగా ఎక్కువ 

శమపడకుండానే మార్చుకోగలిగారు. ఈ కార్యంలో వారికి హైందవ, ముస్లీం 

మతాల, సాంస్కృతిక ఉద్యమాల నాయకుల సహాయం లభించింది. 

విభిన్న వర్గాలను బ్రిటిష్ (ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఐక్య పరచడా 

నికి ప్రయత్నించారు. (ప్రజలు విద్యావంతులు కాపడంతో ఆర్థిక, మత నైతి 

కావసరాలను గూర్చి హిందూ, ముస్లం భావాలకు వారి కోర్కెలను సమా 

నంగా అర్థం చేసుకోగలిన నాయకుడు అవసరమని కాం(గెస్వారు భావిం 

చడం జరిగింది. ఆ సమయంలో, ఈ లక్షణాలన్ని మూర్తీభవించిన మహా 

త్మాగాంధి, భారత రాజకీయ రంగంలో ప్రవేశించాడు. ఆయన వ్యక్తిగత 

ఆకర్షణ శక్తియే అన్ని వర్గాల, మతాల, శాఖలవారిని ఆకట్టుకొని కాం(గెస్వై 

పుకు వళీళ్ళించింది. ఆయన నైతిక, ఆధ్యాత్మిక (ప్రభావమే, వారందరినీ, 

విదేశీ బానిసత్వం నుంచి స్వాతంత్ర్యం అనే సమిష్టి కార్యసాధనకు 

పురికొల్పింది. 

గాంధీ మహాత్ముడు, (బిటీష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా, జాతీయ కాం(గెస్ 

(పారంభించిన రాజకీయ పోరాటంలో, నాయకుడిగా 1919 నాటి రౌలట్ 

చట్టాల రద్దుకోసం చేసిన ఆందోళన. యిందులో పథమ ఘట్టం. ఈ చట్టాలు, 

(పపంచ యుద్ధం ముగిసిన చాలాకాలం తర్యాత, బిటీష్ భారత (పభుత్వం 

అవలంబించిన (పజావ్యతిరెక యుద్ధ కాల విధానాల్ని, యింకా పొడిగించి 

కఠినం చెయ్యడానికి, అమల్లోకి వచ్చాయి. స్వ్యాతంఇ్మత్య ఉద్యమాన్ని అణచ 

డానికి నిర్దేశితమైనాయి. గాందీ చట్ట ధిక్కరణ (ప్రణాళికతో దేశ వ్యాప్తమైన 
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దీన్ని ఎదుర్కొన్నాడు. ప్రభుత్వం, అమృతసర్లో జలియన్వాలాబాగ్లో శాంతి 

యుతంగా సమావేశమైన ఒక సభమై జరిపిన కాల్పుల, మూలంగా, పంజాబ్ 

రాష్ట్రమంతటా సైనిక చట్ట (పకటనవల్లా, ఈ ఉద్యమాన్ని అణచడానికి 

పూనుకొంది. ఈ అమృతసర్ కాల్పుల్లో మృతులైన హైందవ, ముస్లిం, సిక్కుల 
రక్తం మూడు మతాలవారిని జాతీయ కాంగెస్ పతాకం కింద పవిత్రులుగా 

రూపొందించింది. భారతీయ ముస్లింలు, (బ్రిటీష్ (ప్రభుత్యం మధ్య, తూర్పు 

ఆసియాలో అనుసరిస్తున్న వధానాన్ని తీవంగా వ్యతిరేకించారు. అక్కడ 

తుర్కుల సామాజ్యం విచ్చిన్నమైంది. నూతనంగా ఎర్చడ్డ రాజ్యాలు, తది 

తర ముస్లిం రాజ్యాలు సైతం, రాజకీయ చదరంగంలో పావులుగా ప్రయో 

గించడం జరిగింది. అందువల్ల వారందరూ కొంత మత (పేరణగల వ్యవస్థగా 

రూపొందారు. దీన్ని ఖిలాఫత్ కమిటీ అన్నారు. ఇది ముస్టీంల్లో పూర్ణ సాంప్ర 

దాయ మతవాదులనూ, విద్యావంతులను కలపడానికి వేదిక అయింది. ఈ 

కమిటీ, భారత స్వాతంత్ర్య సమరంలో జాతీయ కాం(గెస్తో మైత్రి నెరపడా 
నికి నిశ్చయించింది. ఫలితంగా, మహాత్మాగాంధీ అహింసాయుత అసహాయో 

ద్యమ (ప్రణాళికను అనుసరించడానికి తోవ చూపింది. విదేశీ (ప్రభుత్యం, 

ప్రజల సహకారం లభించినప్పుడు మాత్రమే కొనసాగుతుందనీ, ఆ సహ 
కారం విరమిస్తే, ఆది పతనమవుతుందనే సిద్ధాంతాల ఆధారపడి ఉంది. 

ఈ మహత్తర పోరాటం, భారతియులు మాటలోగాని, చేతలోగాని హింస 

లేకుండానే, చట్టాలను ఎదిరించటానికి తిరుగుబాటుగా సాగింది. భారతీ 

యుల హృదయాలనుంచ నిస్పృహ, దౌర్భల్యతలను తొలగించింది. నరా 

యుధులు, పరాధినులైన (ప్రజలు తమ ఆత్మ బలాన్ని, ఆత్మ గౌరవాన్ని 

సంరక్షంచుకొని స్వ్యాతం[తత్య సాధనకు దృఢ ఎఐశ్వాసాన్ని (పకటం చారు. 

కొన్ని విజయాలు, అపజయాలు తటస్థించినా, గాంధీ నాయకత్వంలో ఎడు 

సంవత్సరాలు కొనసాగింది ఈ ఉద్యమం. గాంధీ, తదితర కాం[గెస్ నాయ 

కులు, కారాగారంలో బంధితులైనారు. పభుత్వం ఎమాత్రం తమ కుతం|త్ర 

ఆలోచనలు మాననందున ఈ ఉద్యమం ఎజ్బంభిం చింది. 

భారత దేశ రాజకీయ సంస్కరణల్లో, తరువాయి దశలో ప్రభుత్యం వీరి 

కోర్కెలను తీర్చడానికి సంసిద్ధంగా ఉందని తెల్పడానికి, సర్జాన్ సెమన్ 

ఆధ్వర్యాన ఒక రాయభారం భారతదేశానికి రాగలదని. బ్రిటిష్ పభుత్వం 

1927లో (ప్రకటించింది. ఈ కుయుక్తులకు ప్రత్యుత్తరంగా కాం(గెస్, మదాసు 
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సమావేశంలో (1927, డిసెంబరు), తమ ధ్యేయం “పూర్త స్యరాజ్యం,' 

“సాధ్యమైతే (బిటీష్ స్మామాజ్యంల్హోో భాగంగాకానీ, అవసరమైతే సామా 

జ్యానికి వెలుపలా,” అని తెల్పింది. పండిట్ మోతీలాల్ నెహూ అధ్యక్ష 

తన ఒక కమిటీని, స్యతంత్ర భారతదేశ రాజ్యాంగ విధానాన్ని తయారు 

చేయటానికి, దాన్ని అఖిల భారతీయ రాజకీయ పక్షాల సమావేశానికి ఆమోదం 

పొందడానికి నియమించింది. 

1928లో సెమన్ కమిషన్ భారతదేశానికి వచ్చినపుడు అన్ని రాజ 
కీయ పక్షాలు దానిని బహిష్కురించాయి. కొన్ని విభాగాలకు చెందిన వ్యక్తులు, 

సముదాయాలు మాతమే సాక్ష కమివ్యడానికి ఉన్నాయన్న విషయం అర్థ 

మైంది. అన్ని పార్టీలు నెహూ కమిటీ నివేదికను అనుసరించాయి. అదేమి 

టంటే భారతదేశం బిటిష్ కామన్ వెల్త్లో స్వయంప్రతిపత్తి గలదనడం. కాని 

అలీ సోదరుల ఆధ్యర్యంలో ముస్లీంలు దీన్ని అంగీకరించలేదు. పది సంవ 

త్సరాలుగా కృషిసల్పిన మత సామరస్యానికి ఇదే చివరి ఘట్టం. అయినా 

చాలా మంది ముస్లంలు కాం(గెసుకే మద్దతు తెలిపారు. అధిక సంఖ్యాకుల్లో 

(ప్రత్యేకమైన విభజనా దృక్పథాలు ఎర్చడ్డాయి. కాం(గెస్, నెహూ నివేది 

కను కలకత్తా సమావేశంలో అంగీకరించింది (డిసెంబరు 1928). అందు 

లోని ప్రతిపాదన ఏమంటే, స్వయం ప్రతిపత్తి సంవత్సరం లోపల ఇవ్వక 

పోతే, నెహూ నివేదికకు కాలదోషం పడుతుంది. కాం(గెస్ మరలా సంపూర్ణ 

స్వరాజ్యం అనే విధానానికి తిరిగి వెళుతుంది. (బిటీష్ ప్రభుత్వం కాం(గెస్ 

ఐధానాన్ని లక్ష పెట్టలేదు. అందువల్ల కాం[గెసు, 1929 డిసెంబరు 31వ 

లేదీ అర్థరాత్రి, సంపూర్ణ స్వరాజ్యాన్ని సాధించడానికి కృతనిశ్చయాన్ని తెల్పింది. 

దృఢమైన తిర్మానం తీసుకోడం జరిగింది. 1930 జనవరి 26వ తేదీన, భార 

తదేశంలో సమావేశ మైన అన్ని సభల్లోను లక్షల కొద్ది ప్రజలు వాల్లొని, 

స్వాతంత్ర్య (ప్రతిజ్ఞను తీసుకున్నారు. 

1930 మార్చి నెల్లో, భారత స్వాతంత్ర్య సమరంలో రెండో ఘట్టం 

(పారంభ మెంది. ప్రభుత్వ అనుమతి లేందే ఉప్పు తయారు చేయరాదన్న 

చట్ట ధిక్కారం (పారంభమైంది. ఈ (ప్రత్యేక చట్టం మాత్రమే (పజల తిరుగు 

బాటుకు కారణమవడానికి ఉప్పు ధరలు పెరగడం, దానివల్ల బీద (ప్రజలు 

బాధపడటాన్ని గమనించవచ్చు. కధియవార్ తీరంలోని దండ్శిగామంలో గాంధీ 

మహాత్ముడు, సము[ద జలాలనుంచి ఉప్పు తయారుచేసానని (ప్రకటించాడు. 
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కాలి నడకన అక్కడికి వెల్లాడు. ఈ సంఘటన దేశాన్ని మొత్తం ఉదిక్తపర 

చింది. [ప్రజలు బాహాటంగా న్యాయ చట్టాలను ధిక్కరించారు. విదేశీ వస్తాం 

లను, ప్రధానంగా (బిటిష్ కర్మాగారాల్లో తయారైన వాటిని, బహిష్కరిం 

చారు. ఈసారి, ఉద్యమం నిర్దిష్టమైన క్రమపద్ధతిలో సాగింది. అన్ని కులా 

లకు, మతాలకు చెందిన ఒక లక్షమంది (పజలు జైళ్ల పాలయ్యారు. వారిలో 

ఎందరో ప్రతిఘటన లేకుండానే పోలీసు దళాలు పెట్టే చితహింసలకు గుర 

య్యారు. పోలీసు కాలులో ఎందరో మృతెచెందారు. 

1931వ సంవత్సర (ప్రారంభంలోనే, మితవాద నాయకులు కొందరు 

కాం(గెసుకు, ప్రభుత్వానికి ఒక సంధి ఎరాటు చేశారు. అదే గాందీ - ఇర్విన్ 

ఒడంబడిక. (బిటీష్ (ప్రభుత్వంలో ఒడంబడిక కోసం గాంధీ లండన్లోని 

రౌండ్ లేబుల్ సమావేశానికి హాజరైనాడు. ఏ విధమైన ఒడంబడిక సాధ్యం 

కానందున, మహాత్ముడు భారతదేశానికి రాగానే, సత్యాగ్రహానికి ఉద్యమిం 

చాడు. ప్రభుత్వం ఇంకా కఠిన చర్యలు తీసుకొంది. కాంగెసు నాయకు 

లంతా జైళ్ల పాలయ్యారు. కాంట(గెస్ కమిటీల ఆంతరంగిక నిధులు, నాయ 

కుల ఆస్తపాస్తులను జపష్పు చేయడం జరిగింది. అనేకమంది స్వాతం(త$ 

సమరయోధులు తాము ఖైదీ, లేదా మృతి చెందడం కంటే, సర్యస్వం 

కోల్పోయి కుటుంబాలను కరువు కాటకాల పార్టేయాలేమోనన్న భయానికి 

లొంగిపాయ్యారు. కాల కమేణా ఉద్యమం నీరుకారిపోయింది. 

కాం(గెసు ఉద్యమ తాత్కాలిక పతనాన్ని అవకాశంగా తీసుకొని, బబిటీష్ 

(ప్రభుత్వం కొందరు ప్రతిపక్షాలు కాని ప్రజలతో, మరో రౌండ్ టేబుల్ సమా 

వేశం ఏర్పాటు చేసి, రాజకీయ సంస్కరణల ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. 

దాన్ని 1935లో బ్రిటీష్ పార్లమెంటు, భారత (ప్రభుత్వ చట్టం అనే పేరుతో 

ఆమోదించింది. రాష్ట్రాల్లో అన్ని శాఖలను, కేంద్రంలో పరిశమలు, వాణిజ్యం, 

రైల్వేలు మొదలైన శాఖలను, ఎన్నికైన భారతీయ మంత్రులకు అప్పగించ 

డానికి నిశృయించడం౦ జరిగింది కాణి, వైైనాయి రాష్ట్ర గవర్నర్ల చేతిలో 

రద్దు పరిచే అధికారముంచింది. బిటీషు ఇండియా, భారతీయ స్వత౦(త 

రాజ్యాలు కలసి ఒకటై కేంద (ప్రభుత్వంగా ఎర్పడింది. దీనిపై అధికారం 

(బిటీష్ ప్రభుత్వానికే ఉంటుంది కేంద్ర శాసన సభలో.33 శాతం దిగువ సభ 

నుంచి, 40 శాతం ఎగువ సభ నుంచి స్వతంథత రాజ్యాలు (పతినిధులను 

పంపుతారు. పాలకులే వీళ్లను ఎంపికజేసారు. 
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1937లో సాధారణ ఎన్నికలు నూతన చట్టం కింద జరగక పూర్వం 

కాం(గెస్ లాంఛన [ప్రాయంగా సత్యాగ్రహ ఉద్యమాన్ని విరమించింది. [పభుత్వం 

ఉద్యమ నాయకులను విడుదలచేసింది. ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి, కాం(గెస్ 

(బ్రహ్మాండమైన విజయాన్ని సాధించింది. ఐదు రాష్ట్రాల్లో పూర్తి విజయం, 

కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బృహత్ పక్షంగాను, లేక రెండో బృహత్పక్షంగా గెల్బింది. 

కొన్ని మాసాల ఊగిసలాట తర్వాత రాష్ట్రాల్లో సంస్కరణలను తలపెట్టింది. 

(పతిఘాతమైన కేంద పభుత్వ పథకాన్ని వ్యతిరేకించింది. ఐదు రాష్ట్రాల్లో 

కాం[గెసు తన మంత్రి వర్గాలను ఏర్పాటు చేసింది. మరి రెండు రాష్ట్రాల్లో 

అధిక సంఖ్యాక బలం గల సంయుక్త మంత్రి వర్గాలను ఎర్పాటు చేసింది. 

జాతీయ కాం(గెస్ చరిత్రలో, పరిమితమైన అధికారాలతో [పభుత్వ 

బాధ్యత స్వీకరణ అనేది ఒక గణనీయమైన సంఘటన. దీని ఫలితం ఒకటి 

కాదు, అనేకం. ఇది కాం(గెసు నాయకుల పాలనా సామర్థ్యాన్ని (పకటించడా 

నికి అవకాశాన్ని కలిగించింది. దీన్ని వాళ్లు సద్వినియోగం చేసుకొని, తమ 

సంఖ్యను పదిరెట్లు అధికం చేశారు. మరోవైపు ఇది, కొంత వరకు కాం(గెసు 

దృష్టిని తమ ఆదర్శ్భాలైన పూర్ణ స్వరాజ్యం, మత సమైక్యతల నుంచి 

తప్పించి వేసింది. అందు మూలంగా అల్పసంఖ్యాకులు, ముఖ్యంగా ముస్లీంలు 

కొంత దూరమయ్యారు. దీనికి పెకి కన్పించే కారణమేమంటే, నూతన 

సభ్యుల (ప్రవేశం. వీరిలో ఎక్కువ మంది పూర్తిగా కాంగ్రెసు మూల సిద్ధాం 

తాలతో ఏకీభవించలేదు. కేవలం అధికార మోహానికి ఆకర్షితులైనారు. పార్టీ 
లోని పాత వర్గాలను అణచిపెట్టడం, దాని రూపాన్ని మార్చడం, దానికి 

పూర్వ సాంప్రదాయ రూపాన్నివ్యడం జరిగింది. వాత సభ్యులు చాలామంది 

తమ సభ్యత్వానికి తిలోదకాలిచ్చారు. మరికొందరు వామ పక్షాల్లోను, ముస్లింలు 

ముప్లీంలీగులోను చేరడం తటస్థించింది. 

ముస్లీం లీగు ఎంతోకాలం ఈ పార్టీకి ఛాయలాగ ఉండింది. ఇందులో 

ప్రధాన అంశం, అందులో జీవిత అధ్యక్షుడైన మహమ్మదాలి జిన్నా. ఇప్పు 

డది కాంగెస్ పట్లగల వ్యతిరేకతను పూర్తిగా ఉపయోగించుకొంది. (పధా 

నంగా కాం(గస్ అనుసరించిన మత ధోరణి, అంతకంటే కూడా ముఖ్య 

మైంది జమీందారీ పద్ధతి రడ్డు విధానం. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ముస్లీం మధ్య తర 

గతి వర్గం జీవనోపాధికి జమీందార్ల శు ఆధారపడ్డంతో ఈ అవకాశ మేర్చ 

డింది. అతి త్యరితంగా పటిష్టమైన వ్యవస్థీకృత రాజకీయ పక్షంగా ముస్లీం 
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లీగు రూపొందింది. (బ్రిలీష్ పభుత్వం మద్దతుతోను, ఇతర (పతిఘాతక 

శక్తుల బలంతోను పుంజుకొంది. (ప్రత్యేకమవ్యాలనే ధోరణి దృఢంగా నాటు 

కొంది. చివరకు అది పాకిస్తాన్గా మారడానికి అంకురార్పణ జరిగింది. అంటే 

ముస్లీం మెజారిటీ ఉన్న రాష్ట్రాలు మొత్తం ఒక (ప్రత్యేక స్యతం|[త* రాజ్యంగా 

ఏర్పడ్డాయన్న మాట. ఇది సుదీర్హ కాలంగా కొనసాగుతున్న సాంస్కృతిక 
వేర్పాటువాద ఫలితమే రాజకీయ పరిణామం చెంది పాకిస్తాన్గా రూపాం 

దిందని మనం తెలుసుకోగలం. ఇది తాత్కాలికంగా, స్వాతంత్రోద్యమ 

విజృంభణ మూలంగా కొంతకాలం మరుగునపడి, అవకాశం తలెత్తేసరికి 

ఒక రూపాన్ని తీర్చిదిద్దుకొంది. 

1939వ సంవత్సరంలో, కాం(గెసు పక్షం వారి రాష్ట్ర (ప్రభుత్యాలు, 

ద్వితీయ ప్రపంచ సం[గామాన్ని, ఎ విధమైన దృక్పథంతో ఎదుర్కోవాలన్న 

సమస్య ఎదురైంది. కాం(గైస్ మొత్తం ఫాసిజాన్ని ఖండించింది. బిటీష్ 

(ప్రభుత్వంతో యుద్ధ (ప్రయత్నాల్లో సహకరించాలా, వద్దా లేక అవసరమైన 

నిబంధనలేమిటి అనే విషయంలో కాం(గెస్ సభ్యుల మధ్య ఖేదాభ్మిపాయాలు 

పాడసూపాయి. మహాత్మాగాంధీ అభిప్రాయం (ప్రకారం బ్రిటన్కు, దాని మిత్రు 

లకు పూర్తి సహకారాన్ని అందించాలి. కేవలం నైతిక బలాన్ని మాత్రమే 

అందించాలి. తాత్కాలికంగా తమ డిమాండ్లను ఆపివెయ్యాలి. అహింసా 

సిద్ధాంతానికి విరుద్ధంగా ఏ పరిస్థితిలోను యుద్ధ ప్రయత్నంలో వీరు పాల్గొన 
రాదు. కొందరు కాం(గెస్ వాదులు ఈ అవకాశాన్ని జార విడవక, డిమాండ్ల 

కోసం వత్తిడి చేసి నైతిక సహాయమే కాక, సంపూర్ణ ఆచరణాత్మక సహాయం 
అందించాలన్నారు. ఎందుకంటే, కాంగెస్ అహింసా విధానాన్ని దేశంలోని 

అంతర్గత రాజకీయ పోరాటానికి మాత్రమే పరిమితం చేసింది. అంతేకాక, 

దానికి విదేశీ దురాక్రమణలు సంభవిస్తే ఎదిరించడానికి ఒక విభాగంగా 

అధిక సంఖ్యాకులను నిర్ణయించలేదు. ఈ ఉభయ దృక్పధాల మధ్య ఊగి 

సలాట బయలుదేరింది. 

ఈ క్లిష్ట పరిస్థితిని ఎదుర్కోవటానికి, కాం(గస మంతి మండలులు 

అన్ని రాష్ట్రాల్లో రాజీనామా ఇచ్చాయి. కాం(గెస్ పక్షం మాతం, ప్రభుత్వాన్ని 

ఇరకాటంలో పెట్టడానికి, లేదా యుద్ధ సన్నాహంలో పాల్గొనటానికీ ఏ విధ 
మైన శ్రద్ధాసక్తులను చూపలేదు. కాని తరువాత గాందీ మహాత్మున సలహాను 

వాతో 

పెడచెవిన పెట్టి, కాం(గెస్ తాత్కాలిక జాతీయ (పభుత్వ స్థాపనకు తోడు, 



ఆంగ్లేయ సంస్కృతికి (పతిస్పందన 145 

యుద్ధానంతరం సంపూర్ణ స్వరాజ్యం ఇవ్వడానికి వాగ్దానం చేస్తేనే, యుద్ధంలో 
సహకరిస్తామని చెప్పింది. ఈ అభ్యర్థనను (ప్రభుత్వం లక్ష్య పెట్టలేదు. 

యుద్ధ కాలంలో, (ప్రజల హక్కులను అణచినందుకు నిరసనగా గాంధీజీ 

వ్యక్తిగత సత్యాగ్రహానికి పూనుకొన్నాడు. 

1942వ సంవత్సరం ఆరంభంలో జపాన్, బర్మాను, మలయాను ఆక 

మించి, భారతదేశంపె దండయాత సాగించడానికి బెదిరిం చినప్పుడు, రూజ్ 

వెల్స్ సలహా మేరకు, (బిటీష్ (ప్రభుత్యం సర్స్ట్రాఫర్డ్ (క్రిప్స్ను సంప్రదింపుల 

కోసం భారతదేశానికి పంపింది. ఇతడు భారతదేశానికి రావటానికి కారణం 

కేంద (పభుత్యంలోని శాఖలనన్నింటిని వివిధ రాజకీయ పక్షాలకు (పాతి 

నిధ్యం వహించే మంత్రులకు బదిలీ చెయ్యాలన్న భావనతోనే. రక్షణ శాఖను 

బదిలీ చెయ్యాలనుకోలేదు. యుద్ధం తర్వాత అధినివేశ (ప్రతిపత్తి ఇస్తామని 

వాగ్దానం చేయటం జరిగింది. ఇది కాంగెస్కు, ముస్లీం లీగ్కు కొంత వరకు 

నచ్చింది. గాంధీజీ పూర్తిగా తిరస్కరించినందువల్ల అందరూ దీన్ని తిరస్క 

రించారు. 

మహాత్మాగాంధీ, (బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం భారతదేశాన్ని జపాన్దేశ దాడి 

నుంచి రక్షించలేదని భావించాడు. బిటీష్ ప్రభుత్వం తిరోగమిస్తే, జపాన్ 

దేశం దానంతట అదే దండయా[తను ఎరమిస్తుందని ఆయన భావించాడు. 

ఒకవేళ వాళు దండెత్తిన ల్లెతే, స్వాతంత్ర్యోద్యమ ఉత్సాహంతో (ప్రజ్వరిల్ల 

భారతీయులు ఎదుర్కోడమే కాక వారితో సహకరించరు కూడా. 

ఆయన కాం(గెసును ఒక తీర్మానాన్ని చేయమని కోరాడు (ఆగస్టు 1942). 

బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం 'భారతదేశాన్నుంచి తొలగి పోవాలని./ అల్లేవాళ్లు పోన 
బైతే దేశమంతా శాసనోల్లంఘనాన్ని (పారంబిస్తామన్నాడు. మహాత్మాగాంధీ 

వైసాయిని కలిసి చర్చ జరపకముందే, గాంధీజీ, (పముఖ కాం[గెస్ నాయ 

కులంతా జైళ్ల పాలయ్యారు. బాధ్యతాయుత నాయకుల మార్గదర్శకత్వాన్ని 

కోల్పోయి, దేశభక్తులు, నిజాయితీపరులైన యువత ఊగిపాయ్యారు. అనుభ 

వశూన్యు లైన వామపక్ష నాయకత్వంలో, దేశమంతా అట్టుడికినబైెంది. భయ 

కంపితులైన (పజల ఆందోళనలను, ఇంకా భయానక పద్ధతుల్లో (పభుత్యం 

అణచివేసింది. భారతదేశం అంతా స్మశానశాంతితో మునిగిపోయింది. 

రెండో ప్రపంచయుద్ధం ముగిసిన తర్వాత, లేబర్ ప్రభుత్వం పాలనకు 
వచ్చింది. వారి నాయకత్వంలో (బిటీష్ (పభుత్యం ఉదారత్యంతోను, రాజ 
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కీయ ధురందరత్వంతోను, భారతీయుల సమస్యకొక న్యాయపరమైన, హేతు 
బద్ధమైన పరివ్కార మార్గాన్ని ఎరుర్భడానికి చిత్తశుద్ధితో (ప్రయత్నించింది. 

అధికారాన్ని బదిలీ చేయడానికి, ముఖ్యమైన రాజకీయ పక్షాలతో ఒప్పందం 

చేసుకోడానికి కాబినెట్ కమిటీని పంపింది. అందులో సెక్రటరీ ఆఫ్ స్తేటు 

లార్డ్ పెతిక్ లారెన్స్, సర్స్టాఫర్డ్ |క్రిప్రు, అలెగ్జాండర్ ఉన్నారు. వాళు భార 

తదేశానికి రాగానే కనుగొన్న ఒకే ఒక అడ్డంకి ప్రత్యేక దేశం కోసం ముస్లిం 

లీగు చేస్తున్న డిమాండు. దాన్ని ఐక్య స్వాతంత్ర్య భారతదేశాన్ని కాంక్షించే 

కాం(గెసు కోరికను (బిటీష్ ప్రభుత్వం ఎ రకంగా సమన్యయించుకొంటుం 

దనే అంశం. వారొక రాజీ (ప్రతిపాదన చేశారు. వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన 

అధిక సంఖ్యాకులైన ముస్లీంలు, హిందువులు స్యతంత సముదాయాలుగా 

ఎర్చడి ఒక పటిష్టం కాని సమాఖ్యగా ఎర్పడాలనీ అప్పుడు వెంటనే బ్రిటీష్ 

(ప్రభుత్వం స్వయం (ప్రతిపత్తిని ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉందని తెలియజేశారు. 

ఆ (పటివాదనను అందరూ సక్రమంగానే ఆహ్వానించారు. కాన గడచిన పది 

సంవత్సరాలలో బిటీష్ ప్రభుత్వం పోషించిన వేర్చాటువాదం, ద్వేషభా 

వంతో హిందూ-ముస్తేంల మధ్య రక్తపాతమైస మత కలహాలను రేకెత్తించి 

అపనమ్మకాన్ని పుట్టించాయి. అందువల్ల వివేకంతో కూడిన ఆలోచన లోపిం 

చింది. దేశంలో పలుపాంతాలలో జరిగిన హింసాకాండ, ఘర్షణల మధ్య 

శాంతిని నెలకొల్పే ప్రయత్నంలో జరిపిన రాయభారం విఫలమైంది. పరిస్థి 

తులు తారాస్థాయికి చేరుకున్నందువల్ల (బటిష్ ప్రభుత్వం శాంతిని నెలకొ 

ల్పేందుకు వారు యిచ్చట యింకా ఉండవలసి వచ్చిందని తెలివైన సాకును 

చెప్పింది. ఇంతకన్నా విషమ పరిణామం ఎమిటంటే, భారతదేశాన్ని రెండు 

భాగాలుగా విభజించటం - ఒకటి, పాకిస్థాన్ అనే పేరుతో పశ్చిమ పంజాబు 

వాయవ్య సరిహద్దు రాష్ట్రం, బెలూచిస్థాన్, సింధు, తూర్పు బెంగాలు రాష్ట్రా 

లుగాను, మిగిలిన దేశమంతా రెండవ భాగంగాను ఎర్చడ్డాయి. రెండు దేశా 

లైన భారతదేశం, పాకిస్తాన్లకు అధినివేశ ప్రతిపత్తి 1947 సం|।|రం ఆగస్టు 
14, 15 తేదీలలో [క్రమంగా సం[క్రమించింది. భారతదేశం కలలుకన్న స్వరాజ్యం 

ఎట్టకేలకు ఈ విధంగా సిద్ధించింది. సజీవంగా విశ్శంఖలాల నుంచి వచ్చిందే 

కాని శరీరావయవాలు కొన్నింటిని వదలుకోవాల్సి వచ్చింది. రాజ్యాంగ సభ 

1949వ సంవత్సరంలోని చివరి భాగంలో రాజ్యాంగ శాసనాన్ని ఆమోదిం 

చింది. ఆ శాసనాన్ని 1950 జనవరి 26వ తేదీన అమలు పరచడం జరిగింది. 
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భారతదేశం సర్వ నస్వాతంత్య్య, ప్రజాతంత్ర, గణతంత్ర రాజ్యంగా రూపాం 

దిండి. అయినప్పటికి (బిటన్తో కామన్వెల్త్ వమూలంగా లాంఛన్మపాయం 

కాళ సంబంధాన్ని నిలుపుకుంటూనే వుంది. 

Il 

ర 

ఫో ఉండి అత్యధిక సంఖ్యాకులెన సవూజానికి అధిక _ సంఖ్యాకులెన 

ల్పసంఖ్యాక వర్తానికి మధ్య ఎర్చడ్డ విభేదాలను మూడు దశలుగా సుర 

చ్చు మొడటి దశ 1918 నుంచి 1928 వరకు. ఈ కాలంలో సం ౦పూర్ణ 

న రాజకీయ ఐక్యత ఉండింది రెండవ దశలో 1928 నుంచి 1937 వరకు 

అలజడి పెరగడం. మూడవ దశలో కాం(గెస్ ఎడు రాష్టాఫల్లో అధికారం చేప 

టడం, ముసీంలీగ్తో తీవమైన శతృత్వం ఎర్పడ్డం. ఇది ముఖ్యంగా లీగ్ 

(పతిలధిత్వం వహించే అధిక సంఖ్యాకులెన ఉన్నత, మధ్య తరగతికి చెందిన 

ముస్లీంల లాగా తలెత్తడం దీనితో జాతీయ కాంగెస్ను ఒక హెందవ సంస్థ 

వ్యవ వస్టుగా ముద వయడర.- జరిగ్రరి. కాని ఇది సమర్థించదగనది కోరు 

మనం ఇంతకు ముండే ముస్లీం లీగ్కు కాం (గెన్కు మధ్య ఎర్చడ్ల వివా 

దాన్ని భూభాగాలకు సంబంధించినదిగా పేర్కొన్నాం అనేక రాష్ట్రాల్లో ఉన్నత, 

మధ్య తరగటి ముస్గంల (ప్రయోజనాలను దెబ్బతిసిందన్న విషయం గమ 

నించాం. లీగ్లో సభ్యులుగా ఉన్న ప వర్గాల ఆర్థిక (ప్రయోజనాలు కూడ 

[| (ర స్వాతంత్ర్య సమరంలో చిట్లచివరన ఒక క్ల్షుప్త్రమెన పరిశీలన జర 
(జా 

cS 

el 

ఈ వేర్పాటు విధానం వల్ల దెబ్బతిన్నాయి. వీటిని కేవ లం ఆర్థిక సద్ధాంత 

మూలంగా ఎఐఎవరించడం కష్టం. మత ద్వేషం రగులుకుంటుందన్న క 

నికి సందేహం లేదు కాని మధ్య ప్రాచ్య (ప్రపంచంలోని ముస్లిం దేశస్థులతో 

పోల్చి చూస్తే, ముస్లిమేతరులతో నివసించడానికి మత విద్వేషం ఒక కారణం 

కాజాలదు; 

హిందూ ముస్లింలలో సామరస్యం లేకపోవడమే భారతదేశ విచ్చిన్న 

కర విభజనకు కారణమయింది. హిందూ ముస్లీం జాతుల సంస్కరణ ఉద్య 

మాల్లోని సాంస్కృతిక ఎభజన ధోరణులు వేళ్ళు పాతుకుని పోయాయి. ఈ 

ఉద్యమాలు మొగలు నామాజ్య పతన కాలంలో (పారంభమెనాయి. ఆనాటి 

రాజకీయ అస్థిరతల మూలంగానే (పజలను నైతిక పతనం నుంచి కాపాడ 

లేక పోవడం జరిగింది. ఆ తరువాత పర్యవసానంగా భారతదేశానికి వ్యాపారం 
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పేరుతో వచ్చిన వ్యాపారస్థుల సాహస కార్యక్రమాల వల్ల పశ్చిమ దేశాల 

సంస్కృతి త్యరితగతిలో అభివృద్ధి చెందింది. 19వ శతాబ్ది ఉత్తరార్థంలో 

ఆంగ్లేయ వలస పాలనా విధానం హిందువుల్లోనూ ముస్లంలలోను భయాన్ని 

రేకెత్తించింది. వీరిలో కొందరు (ప్రత్యేకంగా ముస్ట్లం మతాచార్యులు తమ 

నైతిక, ఆధ్యాత్మిక (పతిఘటనా శక్తులతో ఆంగ్ల సంస్కృతి ఆధిపత్యాన్ని 

ఎదుర్కొన్నారు. వారి మతపరమైన సాంస్కృతిక చైతన్యాన్ని వెనక్కు వెళ్ళి 

చూచి వాటి నుంచి నూతనమైన స్పృహను, వేగాన్ని పుంజుకున్నారు. ఇందులో 

వారు విజయాన్ని సాధించారు. కాని ఆ విధంగా సింహావలోకనం చేసుకో 

వడం మంచి ఫలితాన్ని యివ్యలేదు. వాళ్ళ దృష్టిలో విలువైన వారసత్యం 

హిందూస్థానీ సంస్కృతికి సంబంధించి నశించిపోయిందని తెలుసుకున్నారు. 

కాలానుగుణంగా హిందూ, ముస్లీం ప్రజల సమ్మిశ్రితంతో ఏర్పడ్డ సామాన్య 

సంస్కృతిని మొగలుల కాలంలోనే కొద్ది మంది హిందువులు, ముస్లీములు 

తమ స్వంతం కాదని నిరాకరించారు. ఈ సంస్కరణల పునరుజ్జీవనం గురించి 

సంక్షిప్తంగా పరిశీలించాల్సి వుంది. (ప్రస్తుత భారతదేశంలోని సాంస్కృతిక 

పరిస్థితిని అవగాహన చేసుకోవాలంటే ఈ పరిశీలన ఎంతో తోడ్పడుతుంది. 

ముస్లీంలు భారతదేశం వచ్చే నాటికి వారి సాధారణ సాంస్కృతిక 

మత జీవన వఐధానం ఇస్తాం మతం ఎర్చడ్డ తరువాత ఎంతో మార్పు చెందిం 

దని మనం యింతకు ముందే గమనించాం. ఈ మార్పుకు కారణం ముస్లీం 

ఆధ్యాత్మిక వాదులు ఆస్థానాలకు పరిమితమై, ఎన్నో కుతర్కాలను చేసి 

ధనాన్ని, అధికారాన్ని పొందాలని తాప్రతయం పడినందువల్ల వినాశ హేతు 

వైందని భావించవచ్చు. వీళ్ళు పూర్తిగా మతాచార్యులుగాను ఆధ్యాత్మిక 

మార్గదర్శకులుగాను తమ ధిని ఐస్మరించడం వల్ల ఈ ఎధంగా జరిగిందని 

చెప్పాలి. 

ముస్లీం సమాజంలో, 17వ శతాబ్దంలో యిద్దరు ముస్లీం ఆధ్యాత్మికవా 

దులు, ఆస్థాన (ప్రభావానికి లోనుగాక, మతపరమైన నైతిక చైతన్యాన్ని పున 

రుద్ధరించడానికి (ప్రధమ (ప్రయత్నం చేశారు. మౌలానా షేక్ అహమ్మద్ సర్ 

హింద్ (1564-1624) ముస్లిం మార్మికతను మార్చడానికి ప్రయత్నించాడు. 
అద్వైత వాదం నుంచి మార్చాలని ప్రయత్నించాడు. ఇది పూర్తిగా నిష్కి9 

యకు, సోమరితనానికి దారితీసింది. అల్లే సాంప్రదాయ వ్యతిరేకమైన నమ్మ 

కాలకు ఛాందసత్వానికి కూడా దారితీసిందని చెప్పాలి. సామాన్య (పజాని 
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కాన్ని (పేరేపించాడు. రాజాస్థానాలలోని (పభువులు మితవ్యయంతో స్వచ్చంద 

జీవితాన్ని గడపాలని, ఇస్లామిక్ “షారియా'ననుసరించి జీవితాన్ని గడపాలని 
భావించాడు. ఈయన జహంగీరు (ప్రభువు ముందు సాష్టాంగ పడాలనే ప్రభుత్వ 

శాసనంను ధిక్కరించి తన స్యాతం(త్యాన్ని (పకటించాడు. అందుకు అతను 

జెలు పాలు కావడం తప్పలేదు. మౌలానా షా అబ్దుల్ హక్ (1551-1642) 

ఢిల్లీకి సంబంధించిన వాడు. యితడు మహమ్మద్ (ప్రవక్తకు సంబంధించిన 

సాం[పదాయాలకు (పజామోదం కలిగించాలని ఇస్తాం మత బోధనలను 

చేశాడు. భారతీయ ముస్టింలందరికీ ఈ బోధనలను అందించాడు. 

సున్ని ముస్టంలకు సంబంధించి మత సంస్కరణ ఉద్యమాలకు అతు 

న్నతమైన ఎజ్జానాన్ని అందించిన వారు షా వల్యుల్లా, అతన కుటుంబం. షా 

వల్యుల్లా ఖురానును పర్షియన్ భాషలోకి తర్జుమా చేశాడు. ఖురాన్ అధ్యయ 

నాలకు సంబంధించిన అనేక (గంథాలను రచించాడు. ఈ విధంగా ముస్లీం 

లకు ఇస్లాంకు మౌలికమైన నాయకుడైనాడు. ఆయన సారస్యత [(గంథాలను 

(ప్రసిద్ధికెక్కిన ఆయన కొడుకులు పూర్తి చేశారు. ముఖ్యంగా షా అబ్బు అజీజ్. 

తర్వాత అజీజ్ ప్రముఖ శిష్యుడు మౌలానా సయ్యద్ అహమ్మద్, బె(రేలికి 

సంబంధించినవాడు, అల్లుడు మౌలానా అబ్దుల్ హై, అన్న కొడుకు మౌల్వీ 

మహమ్మద్ ఇస్మాయేల్ ఆయన సంస్కరణలను ఆచరణలోకి తెచ్చారు. 

తీవ సంస్కరణవాదులైన ఈ ముగ్గురు సిక్కు పాలననుంచి, ఐచ్చిక సాయుధ 

సెన్యంతో పశ్చిమ పంజాబ్ను, వాయవ్య రాష్ట్ర పాంతాన్ని వశంచేసుకు 

న్నారు (1815). వారి ఉద్దేశం ఆక్రమించిన పాంతాన్ని ఒక నమూనా ఇస్లాం 

రాజ్యంగా రూపొందించటమే. కాని, పఠానులతో భేదాభిపాయాలు, సంస్క 

ర్తల పట్టుదలను బలహీనపరచింది. కొన్న సంవత్సరాల తర్వాత వారు 

సిక్కుల చేతుల్లో బాలకోట వద్ద పరాజయం పొందారు. మౌలానా సయ్యద్ 

అహమ్మద్, మౌల్వీ మహమ్మద్, రణభూమిలో స్వర్గస్టులైనందున “ఇస్తాం 

రాజ్యం అస్తబముంచింది. 

షా వల్యుల్లా, అతని పతులు ప్రారంభించిన స్వచ్చ మైన నామాజిక, 

మత సంస్కరణోద్యమాలు గొప్పు ఎజయాల్ను నాధించాయి. ముస్తంలలో 

ఒక విభాగం, తమ మూఢ విశ్వాసాలకు, ఆడంబర జీవితం, అలవాట్లకు 

స్వస్తిచెప్పి, ప్రాచీన ఇస్లాం మతస్థుల్లా పవిత్రమైన జీవితాలను సాగించారు. 

1857 తర్వాత అభివృద్ధి చెందుతున్న పాశ్చాత్య సంస్కృతి ప్రభావం 
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వల్ల ఛాందస మతంకు కలిగిన అపాయ సూచన మూలంగా స్వచ్చ మైన 

ఉద్యమం తీవరూపం దాల్చింది. 1868లో స్థాపించబడిన దియోబంద్ సెమి 

నరీలో చదువుకున్న మతదృష్టి గల ముస్లీం యువత, ఆంగేయ సంస్కృతి 

పట్ల శతృత్వాన్ను పంచుకున్నారు. నొనొటాకు చెందిన మౌలానా మహ 

మ్మద్ ఖాసీమ్, మరికొందరు, షా వల్యుల్లా మత శాఖకు చెందిన మత 

గురువులు విద్యకు, స్యతంత్రతకు కేంద్రంగా దియోబంద్ విఖ్యాతిని శాశ్వతం 

చేశారు. దియోబంద్ (పారంభం నుంచి రాజకీయ స్వాతంటత్యం, ఆ ఉపా 

ధ్యాయుల, విద్యార్థుల మనస్సులపై గాఢంగా పనిచేశాయి. మౌలానా మహ 

మ్మద్ ఉల్ హసన్ గతిశీల వ్య క్తిత్వం మూలంగా వారిలో ఒక (ప్రగాఢమైన 

వాంఛను కల్గించింది. (బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం ఇతడిని జైలుకు పంపి, అనేక 

సంవత్సరాలు మాల్దాలో రాజకీయ ఖైదీగా ఉంచింది. ఇంకో స్వాతంత్రో 

ద్యమ నాయకుడు మౌలాని షిల్లీ. మౌలానా అబ్దుల్ కలామ్ ఆజాద్ నాయ 

కత్యంలో ముస్లీం మత వర్గానికి నిర్దిష్టమైన రూపం, నిర్దేశం లభించింది. 
వాళ్ల భావాల్లో పూర్తి స్పష్టతలేదు. ఈయన జాతీయ కాం(గెసుతో ఒడంబ 

డిక చేసుకున్నాడు. మత కల్లోల వాతావరణం నుంచి కొంత మార్పు కలి 

గింది. ఆనాటి దాడులను తట్టుకొని నిలవ గలిగింది. 

దియోబంద్ పుట్టుక తర్వాత, కొంత కాలానికి ఇంకో ముస్లీం ప్రముఖ 

సంస్కర్త సర్ సయ్యద్ అహమ్మద్ ఖాన్ ఆధునిక పాశ్చాత్య విద్యకోసం 

అలిఘర్ కళాశాలను స్థాపించాడు. ఈ రెండు సంస్థలు ముస్లీం సమాజాన్ని 

సంస్కరించాలని ఉద్దెేశించబడినాయి. వాళ్ళ సంస్కరణోద్దేశం వేరు. దియో 

బంద్ అస్పష్టమైన (ప్రాచిన ఇస్లాం మతాన్ని పునరుద్ధరించాలని ప్రయ 

త్నిస్తే, ఆలిఘర్ ఒక నిర్ధిష్టమైన, వాస్తవికమైన, (ప్రస్తుత భౌతిక పరిస్థితుల 

కనుగుణ్య మైన సంస్థగా రూపొందింది. 

ఆలీఘర్ను గూర్చి మాట్లాడుతున్నామం టె, సయ్యద్ అహ్మద్ఖాన్ అతని 

సహచరులైన, నిష్కల్మషులైన, స్వార్థరహితులైన సంస్క ర్తలను గూర్చి 

ప్రస్తావించాలి. అల్లే ఆనాటి అధిక భాగమైన ఉన్నత, మధ్య తరగతి వర్గానికి 
చెందిన ముస్లింలను పేర్కొనాలి. ఎందుకంటే ఈ సంస్కరణ వాళ్లకు సంబం 

దించిందే. సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ వ్యక్తిగతంగా అత్యున్నత భావాలు కల 

విద్యలో శక్తి గల సంస్కర్త, రాజనీతి విశారదుడు. అతని ఆదర్శం విస్తృత 

మెంది, ఉన్నతమైంది కూడా. భారతీయ మనస్సులను, మధ్య యుగంనాటి 
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మూఢత్యం నుంచి వురల్బడానికి పాశ్చాత్య విద్య వమూలంగా ఆధునిక 

యుగంలోని “నూతన వెలుగు ను పాశ్చాత్య, హిందూస్థాన సంస్కృతుల్లోని 
ఉత్తమోత్తమ అంశాలను సమన్వయం కుతే కొత్త సంస్కృతిని నిర్మించ 

ఆశించాడు. రాజకీయ స్థాయిలో ఈ విధానం భారతీయుల జాతీయ ఆత్మ 

గౌరవాన్ని మన్నించే (పభుత్వంతో మాత్రమే సహకరిస్తుంది. 

ఇతడు ఫఘాజీపూర్లో స్థాపించిన ఆంగ్ల పాఠశాల (1864), పర్షియన్ 

పాఠశాల, మెరాద్బాద్ (1869) శాస్త్రియ సంఘం (1863) హిందూ, ముస్లీ 

౦ల సంపూర్ణ సహకారంతో ఉభయుల కోసం ఈ సంస్థలను స్థాపించారు. 

కాని, బెనారస్లో హిందు జన సామాన్యం హిందు మత పునరుద్ధరణ భావంతో 

ఉన్నారని, అస్టలితమైన హైందవ సంస్కృతి కోసర్కి హిందూస్థానీ సంస్కృ 

తికి వదిలి వేశారనే విషయం స్పష్టమైంది. ఈ ధోరణికి చిహ్నంగా బెనార 

స్లో 1867లో ఒక ఉద్యమం బయలుదేరింది. (ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లోనూ, 

న్యాయ స్థానాల్లోను ఉర్దూ భాషను తొలగించి, దేవనాగరి లిపిలో హిందీని 

సాంప్రదాయబద్ధంగా అమలుచేయడానికి నిర్ణయించారు. దీన్ని ఆపడానికి, 

సయ్యద్ అహమ్మద్ తన హైందవ మితులతో వాదించాడు. కాని ఫలితం 

లేకపోయింది. అంతట, సాంస్కృతిక రంగంలో హాందవులకు, ముస్టీంలకు 

సహకారం సాధ్యం కాదన్న తీర్మానానికి రావడం జరిగింది. సంస్కరణ కార్య 

క్రమాలను ముస్టీంలకే పరిమితం చేశాడు. ప్రభుత్య సహాయాన్ని, రక్షణను 

కోరాడు. 

బాల్కన్ ద్వీపకల్పంలోను, (తిపోలీలోను Bn యుద్ధాల్లో, ముస్లీం 

భిలాఫత్ కేంద్రమైన టర్కీ జోక్యం చేసుకొంది. బ్రిటీష్ వారికి వ్యతిరేకమైన 

డోరణి ఎర్పడింది. ఆలీపుర్ కళాశాల విద్యార్థుల్లో ఎక్కువ మందిలో ఈ 

వ్యతిరేకత కట్టలు తెంచుకొని ముందుకు వచ్చింది. ఉన 

కళాశాల అధికారులు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా వాళు 

రోజుకు (పబలమెంది. 

హాసతత్. మూన్ యిక్కడ వ 

ఇక్బాల్ కవిత కలిగించిన ఉత్సాహం, మౌలానా మహమ్మద్ బహిరంగంగా 

కలిగించిన (బోదృలం మూలంగా రజల రాజకీయంగా కనుబప్పు కలి 

గింది. ముస్లీంల్లో ఆధునిక విద్యావంతుల వర్గం ఏర్పడింది. దీని వెనుక మత 

చింతనగల మౌలానా మహమ్మద్-ఉల్-హసన్, మౌలానా షిబ్లీ, మౌలానా 
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అబుల్ కలామ్ అజాద్లు కూడా ఉన్నారు. పభుత్వం, ఈ అభివృద్ధికి ఆందో 

ళన చెంది, దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ముస్లీం అభిమాన సంఘమును (పోత్స 

హించడం, అది ముస్లీంలీగ్ అనే పేరుతో రాజకీయ పక్షంగా ఎర్బర్చడం 

జరిగింది. విద్యాధికులైన జాతీయవాదులకు, _పభుత్వ విధేయులకు మధ్య 

ఘర్తణగా ఎర్పడింది. ముస్లీం లీగుకు నాయకుడు ఆ రోజుల్లో, తీవ జాతీయ 

నాయకుడైన జిన్నా 1916లో అధ్యక్తుడై జాతీయ కాం[గెసుతో అవగాహ 

నకు వచ్చాడు. తర్వాత మహాత్మాగాంధీ నేతృత్వంలో చేపట్టిన కార్యక్రమం 

తీవతరమైనండు వల్ల, మౌలానా మహమ్మద్ ఆలీ జాతీయతా వాదులైన 

ముస్లింలను, “ఖిలాఫత్ కమిటీలో చేర్చారు. దీని స్థాపన టర్కీ ఖిలాఫత్కు, 

పవిత్ర మత స్థానాలైన మక్కా, మదీనా పట్టణాలను పునరుద్ధరించడానికి 

ఆందోళన జరపడం కోసం మహమ్మద్ అలీ జామియా మిలియా అనే విద్యా 

సంస్థను స్థాపంచాడు. అందులో జాతీయవాదు లైన విద్యార్థులు, ఉపాధ్యా 

యులకు అవకాశం కల్పించాడు. వాళ్ళు చాలామంది అలీపుర్ కళాశాల 

నుంచి తీసివేయ బడిన వారే “ఖిలాఫత్ కమిటి ఆధ్యర్యంలో సాంప్రదాయ 
బద్ధులైన దియోబంద్ (గ్రూప్ను, ఆంగ్ల విద్యనభ్యసించిన అలీఘర్ సముదా 

యాన్ని ఒక తాటికిందకి తెచ్చాడు. వారి మధ్య సమన్వయ భావాన్ని కలి 

గించి, అనేక జాతుల, వర్గాలచే ఆకర్షింపబడ్డ స్వాతంత్య సమరయోదు 

లతో చేతులు కలిపింపజేసి జాతీయ కాం(గెస్ ప్రాట్ఫారంపైన నిలవడానికి 

దోహదం చేశాడు. 

సాంప్రదాయిక, ఆధునిక విద్య గడించిన ముస్లిం వర్గం వారి మధ్య 

ఐక్యత ఫలించింది. రెండు వర్గాల మధ్య ఉత్సాహం ఎర్పడింది. సాంప్ర 

దాయ ముస్తం వర్గం వారి అవసరాలు, సమస్యలను కాలానుగుణ్యంగా 

అర్థం చేసుకోవడం, వ్యవస్థికరణ శిల్పాన్ని నేర్చుకొన్నారు. రెండో వర్గం 

వారు మత వైతన్యస్పూర్తిన వాంది, ముస్లీం (ప్రజలతో సంబంధాన్ని ఎర్చ 

రచుకొన్నారు. ముస్లీంలు ఐక్యభావనకు, కార్యాచరణకు సమర్ధతను పెంచు 

కొని, 1920-22 సం|!రాల మధ్యకాలంలో స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో ముఖ్య 

భూమికను వహించారు. (పపంచంలోనున్న ముస్లింలు అందరూ ఎదుర్కొం 

టున్న సమస్య వెపు దృష్టన మళ్ళించడానికి అవకాశం ఎర్పడింది. ఆ 

సమస్య ఏమిటంటే ఆధునిక యుగ అవసరాలకు, పరిస్థితులకు ఆనుగు 

ణ్యంగా మత, సాంస్కృతిక జీవితాన్ని మలచుకోవడమే. కాని దురదృష్టవ 
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గాత్తు వీరిరువురి మధ్య కలయిక ఎక్కువ కాలం మనలదు 

టర్కీ దేశస్థులు ఫలాఫత్ వ్యవస్థను రడ్డు చేయ నిర్ణయించడం మూలంగా 

వీలాఫత్ ఆధారంతో ముస్లీం జాతిపై తవు (పభావాన్ని వ్యాపింప జేసిన 

ఖీలాఫత్ ఉద్యమం హఠాత్తుగా నీరుగారిపోయింది. దీనిమూలంగా వారి మనో 

ధైర్యం దెబ్బతింది రెండు విభాగాల మధ్య వెనుకటిలాగానే అగాధమేర్చ 

డింది. ఒకరినొకరు ఓర్చుకోలేక పోయారు. ఒక్కొక్క ఐభాగం మరల బీటలు 

వారింది. ఛాందసులైన ముస్లీంలు బాహోక్ల దైవిక సంబంధం గల వ్యక్తుల 

సమాధులపై నిర్మించిన మసిదులను నిర్మూలించడానికి, రాజైన ఇబ్నిసౌద్ 

ఐధానాన్ని బలపరచటమా? లేదా ఎదిరించడమా? అనే అంశంచ అంత 

ర్యుద్దం సాగించారు. కాల(గెస్, ముస్లీంల మధ్య సంబంధాలను గురించి 

ఆధునిక విద్యావంతులైన ముస్లీంలు వారిలో వారు పోరాటం సాగించారు. 

స్వాంతం(త్రోద్యమంలో ఇష్టం లేని వారు, వీలాపత్ ఉద్యమానికి మద్దతు 

ఇస్తున్న కారణంగా కాంగెస్ను బలపరచారు. ఇప్పుడు వీరికి కాం(గెస్ వాతా 

వరణం అనుకూలంగా లేడు. వీరిని అభిమాన సంఘం ఆకర్షించింది గెలుచు 

కొంది 

ఈ చీలిపోయినవారు కాం(గెస్లో తర్పీదు పొంది తమ (పభావాన్ని 

(ప్రజలమపై చూపగలిగారు. అదే విధంగా వీలాఫత్లో కూడా అనుభవాన్ని 

గడించారు. వీరు అబిమాన సంఘాన్ని ముఖతలంగా పెట్టుకొన్నారు. ay 

యులైన సముదాయం ఎర్పరచిన భవనాలను ఉపయోగించుకొన్నారు అల్లే 

అభిమాన సంఘం మొదట ముస్లిం సభలో, తర్వాత ముస్లీం లీగ్తో కలి 

సింది. వీరు ముస్లింలను కాంగెస్కు వ్యతిరేకంగా రెచ్చగొట్టారు. బ్రిటీష్ 

(ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకం చెయ్యడానికి ఐక్యదళంగా ఉన్న హిందువులను, 

ముస్టీంలమ్హ్లు విడగొట్టారు. 

భారతదేశంలో ఒకసారి వచ్చిన మతోన్మాద అలజడుల్లో ముస్తంలు. 

కాం(గెస్ వ్యతిరేకులైన హందువులు ఉన్నారా? లేక వారిని పోలీసులే (పోత 

హెంచారా? లేక వాళ్ళు (పభుత్యానికి రహస్య పతినధులా? కాన కొంత 

మంది రాజకీయ నాయకులు వారిని సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడనీయక తమ 

మత సంబంధమైన వ్యవస్థలను పటిష్టం చేసుకోవడానికి వినియోగించుకు 

న్నారు. అయినప్పటికీ వీరు ప్రజలను జాలువాద పార్టీల్లోకి ఆకర్షించక పోయి 

ననూ హిందువులను, ముప్లీంలను వేరు చేయడంలో విజయం సాధించారు. 
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ముప్లీం మతవాదులు మతం పేరుతో ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. కాని దాని 

నుంచి మంచి ఫలితం సాధించలేక పోయారు. ఎందువలనంటే అధిక సంఖ్యా 

కులైన ఛాందసులు, మత (ప్రభావం కల ఎద్యావంతులైన ముస్లీంలు వారికి 

వ్యతిరేకం కాబట్టి. నిరక్షరాస్యులైన అమాయక ముస్లింలు, హైందవ (పజా 

నీకం తీవమైన మతోన్మాదులచే గాని కుటదారులచే రక్తసిక్తమైన సంక్షో 

భాన్ని తేలికగా సృష్టించడానికి పూనుకొనే వారు. కాని వారిలో వారు ద్వేషాన్ని 

గాని, దుష్టభావాన్ని గాని దీర్తకాలం దాచుకోలేదు. అందువల్ల 1937 నాటి 

జనరల్ ఎన్నికల్లో ముస్లీం ఓటర్లలో ఎక్కువ మంది ముస్టీంలీగుకు ఓటు 
వేయలేదు. అనేకచోట్ల కాంగెస్కూ, స్వతంత్ర్య అభ్యర్థులకు, తదితరులకు 

ఓటు వేశారు. 

కాని, ఎన్నికల అనంతరం, కాం(గెస్ మంత్రి వర్గాలు రాష్ట్రాల్లో ఏర్పాటు 

చేసినప్పుడు, జాతీయ ముస్టీం నాయకులు, తమకు చాలా తక్కువ సంఖ్యలో 

పదవులు ఇచ్చారని బాధపడ్డారు. అంతకంటే [ప్రధానమైన అంశం, ముస్లీంలు 

తమ సాంస్కృతిక హక్కులను కాం(గెస్ [పభుత్వం అణచివేస్తుందని బాధ 

పడ్డారు. వాస్తవానికి ఊోహాజన్య మైన క్షేశమేమంటే, ఇంతకుముందే పేర్కొ 

న్నట్లు, అధిక సంఖ్యాకులైన కొత్త కాం(గెస్వాదులు మహాత్మాగాంధీ బెదార్య 

ముగల సిద్ధాంతం పట్ల నమ్మకం చూపలేదు. గాందీ అల్పసంఖ్యాక వర్గం 

పట్ల, ముఖ్యంగా ముస్లింల పట్ల ఆచరణలో పెట్టిన విధానాన్ని వారు అంగీ 

కరించలేదు. ముస్లీంల పట్ల చూపిన (ప్రత్యేక దృక్పధం కాం[గెసులో మార్చు 

తెచ్చింది. అది స్వల్ప మైందే. దీనికి ప్రత్యక్షమైన గుర్తు ఏమిటంటే కాంగెస్ 

(పకటన హిందూస్థానీ పర్షియన్, దేవనాగరి రెండు లిపులలో జాతీయ భాష 

కావాలని భావించడం. దీన్ని కాం(గెసు ప్రభుత్వాలు గౌరవించలేదు. కొన్ని 

రాష్ట్రాల్లో ఉర్దూ భాషను నిర్లక్ష్యం చేశారు. ఈ కారణం ముస్లంలలో ఉన్నత, 

మధ్య తరగతులు అనే తేడా లేక సర్వజనీన అసంతృప్తిని కల్పించింది. అట్లే, 

కింది మధ్య తరగతి ముస్లింల్లో కూడా అసంతృప్తి ఏర్పడింది. వీళ్లే పట్ట 

ణాల్లో అధిక సంఖ్యాకులైన ముస్లీంలు. 

కాం(గెసుకు వ్యతిరేకమైన ముస్లీంలు ముస్లీం లీగులో చేరారు. కాం(గె 

సను రెచ్చగొట్టడానికి మత అంశంకంటే సాంస్కృతిక విషయం (పధానంగా 

భావించారు. నీతి నియమాలు లేని పద్ధతిలో దాన్ని దోపిడీ చేశారు. కొన్ని 
_ రాష్ట్రాల్లో వాళ్లు అల్ప సంఖ్యాకవర్గంగా ఉన్నారు కనుక, (ప్రచారానికి ఉప 
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యోగించుకొన్నారు. రాజకీయ చరిత్రలో దీనికి సామ్యత కానరాదు. ముస్లీంల్లో 

హిందీ, హిందూస్థానీ ఉద్యమాన్ని (దేనైైతే, గాంధీ మహాత్ముడు, హెంద 

ముల ముస్తింల మధ్య ఉత్కృష్టమైన సాంస్కృత సామరస్యాన్ని కట్సించ 

డానికి (ప్రత్యేక ప్రయోజనం కోసం (పారంభించాడో). ముస్లీం సంస్కృతిని 

దిగజార్చేదాన్నిగా చ్మితించారు. దీన్ని ముస్లీం సంస్కృతిని కించపరచడా 

నికి చేశారనే మాటవచ్చింది. బేసిక్ విద్యా (ప్రణాళిక విషయంలో, గాంధీ, 

విఖ్యాతులైన ముస్తీం విద్యావేత్తలతో సం(ప్రతించి ఎర్చరిస్తే, దీన్ని ముస్లీంల 

సాంస్కృతిక జీవనానికి [ప్రమాదమని భావించటం జరిగింది. ఈ [పమాదా 

లకు రక్షణలను (అల్ప సంఖ్యాక వర్గ రాష్ట్రాల్లో ముస్టీంలకు) కల్పించుటం 

అంటే భారతదేశాన్ని చీల్చటమే. అధిక సంఖ్యాకులుగల ముస్లీం (పాంతా 

లను వేరుచేసి, పాకిస్తాన్ అనే పేరుతో స్వతం(త రాజ్యాన్ని నెలకొల్పడమే. 

మామూలు మేధస్సుకు అనుమానం కల్లినదేమంటే, మైనార్జీ రాష్ట్రాల్లో ముస్లింలు 

భారతదేశంలో ఉంటే మంచిదే. పాకిస్తాన్ వాళ్ల సమస్యలను పరిష్కృతం 

చేయలేదని విశ్వసించడం జరిగింది. ఈ చిక్కుకు ఒకే ఒక పరిష్కార మార్గ 

ముందనే ఊహ జనించింది. కాం(గెసు అత్యధిక సంఖ్యాకులుగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో, 

అంటే మంత్రి వర్గంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో, జమీందారి విధానాన్ని రద్దు చెయ్యా 

లన తలపెట్టారు. ముస్లీంలు ఎక్కువగా జబిందారులపై (పత్యక్షంగా ఆధా 

రపడ్డారు. అందువల్ల కాం(గసు మంట్రివర్గ్లాలు జమీందారీ విధాన రద్దును 

(ప్రతిపాదించిన రాష్ట్రాల్లో, ముస్లింలలో అశాంతి ప్రస్పుటంగా ఉంది. ముస్లిం 

జమీందారులు (వారు హైందవ సహోదరులు కూడా) అధిక సంఖ్యలో కాం(గాసు 

(ప్రభుత్వాలను పడగొట్టాలని ప్రయత్నించారు. కాబట్టి, హిందువులు కొందరు 

ముస్లీం లీగుకు మద్దతునచ్చారు. (ప్రత్యేక దేశం ఎర్పడుతుందనే నమ్మకం 

వారికి లేకపోవచ్చు. కాని భారతీయ రాజకీయాల్లో ఒక (పతిష్టంభనను 

సృష్టించి, దాని మూలంగా తమ రక్షణ మిషపప (బిటీష్ వారు పాకిస్తాన్ను 

ఎర్చర్భడానికి మద్దతునిచ్చి ఉండవచ్చు. 

ఎదిఎమైనా, ముస్టీంలీగు ఈ సాంస్కృతిక అంశాన్ని వాడుకోడంలో 

విజయవంతమైంది. కాం(గెసుకు వ్యతిరేకంగా భారతీయ ముస్లింలను రెచ్చ 

గొట్టారు. ఆ రకంగా పాకిస్తాన్ సమస్య బలపడింది. (పముఖులైన కాం(గెసు 

నాయకులు, ఇది కేవలం మధ్య తరగగికి పరిమితమైన ఒక భావన మా(తమే 

కాని, ముస్లీం (పజానికానికి సంబంధించింది కాదని ఉద్దాలిస్తూ వచ్చారు. 
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కానీ, భారతదేశంలో విద్య లేని (ప్రజానీకం మొత్తం (ప్రత్యేకంగా ముస్లీం 

మధ్య తరగతికి చెందిన తమ నాయకులను గుడ్డిగా నమ్ముతున్నారన్న విష 

యాన్ని గమనించలేక పోయారు. 

విభజన తర్వాత, దాదాపు ముప్లీంలీగు నాయకులు అందరూ భారతదే 

శంలోని ముస్టీంలను వారి మానానికి వదలి, పాకిస్తాన్కు తరలిపోయారు. 
ముస్లిం నాయకత్వం జాతీయ ముస్లీంల చేతిలోకి పోయింది. వారు ఎల్ల 

ప్పుడూ ఐక్య భారత జాతీయత కోసం నిలబడ్డవారు. 1937కు పూర్వం 

రెండు జాతుల సిద్ధాంతం ఎవ్వరూ విననుకూడా లేదు. భారతదేశ గడ్డపె 

అది మృతి చెందింది. అప్పటి నుంచి ముస్లీంలు భారత యూనియన్లో ఒక 

అంతర్భ్బాగమైనారు. వారు, ఇతర అల్ప వర్గాల్లాగే, అధిక సంఖ్యాకులైన 

హిందువుల్లాగే ఇష్టపడి భారత జాతీయతను అంగీకరించారన్న సత్యమే, 

ఎవాదానికి అతీతమైన సాక్ష రం. వారి (పతిగిధులు రాజ్యాంగ సభలో (ప్రత్యేక 

మత పాతిపదికై ఎన్నుకో బడ్డారు). ఎకగీవంగా నూతన భారత రాజ్యాం 

గాన్ని బలపర్చారు. ముస్లిం వార్తా పత్రికలు, ప్రజా సంస్థలు అదే విధంగా 

చేశాయి. ఏటన్నిటికం టే (పబల నిదర్శనం, (ప్రధమ సాధారణ ఎన్నికల్లో 

(1952), వారిలో అత్యధిక సంఖ్యాకులు కాం(గెసుకు ఓటు వేశారు. తక్కిన 

వారు భారత రాజ్యాంగానికి విధేయులైన ఇతర పక్షాలకు వేశారు. 

ఇప్పుడు సమస్య ఎమంటే, భారతీయ ముస్లింలు, భారత జాతీయ 

తతో కలసిపోగా, ఐక్య జాతీయ సంస్కృతి గురించి వారి ఆభిపాయమె 

మిటి? ఇది తెలియాలంటే, భారతదేశంలో ముస్తంలతో ఇది ఆధునిక సాంస్కృ 

లెక స్థితిని సంక్షిప్తంగా తెలుసుకోవాలి. 

(పస్తుత పరిస్థితి ఎమంే, (పపంచమంతటానున్న తమ మతస్థుల 

వలె, భారత దేశంలోని ముస్లింలు, మతాన్ని అనుసరిస్తూనే ఆధునిక పాశ్చాత్య 

సంస్కృతిని ఆమోదించాలా అన్నది (పధాన సమస్య. నేటి వరకూ వారికి, 

దాన రెండు సిద్ధాంతాల గురించ నిర్ధిష్టమైన ఆవగాహన ఉంది. భారత 

రాజ్యాంగానికి బద్ధులైనందు వల్ల, తమలో ఒక స్వల్ప విభాగం మినహా, 

మత ప్రాధాన్యత గల రాజ్యం అనే భావన నుంచి వేరై, ఆధునిక భావన 

ఆయిన లౌకిక (ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఒప్పుకొన్నారు. పె సిద్ధాంత రాజ్య భావన 

ఎన్నో దేశాల్లో అంతర్గత ఘర్షణకు లోనైంది. ముస్లీంలు, భారతీయ జాతుల 

వలె, ఆసియాలోని (ప్రజల్లాగే, రాజ్యానికి దేశభక్తిని, విధేయతను పవి(త 
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మెన విలువలుగా గౌరవఐంచారు. పాశ్చాత్య దేశాలు విశ్వసించిన మతం 

కంటే, దేశం లేక రాజ్యం ఎక్కువ (ప్రాముఖ్యం గలవి అనే భావాన్ని ఎకగ్రీ. 

వంగా తిరస్కరించారు. మతం, అన్ని కాతాలోలాలే అధికతరమైన ఎలువక 

లిందే. 

ఈ విధంగా భారతీయ ముస్లీంలు, జాతీయ సంస్కృతిలో శ స్థానంలో 

ఉన్నారన్న (పశ్నకు జవాబిస్తుంది. ఇక్కడ సంక్షప్తమెన సమాధానం చెప్పు 

కొందాం. ఎందుకంటే రాబోయే అధ్యాయాల్లో విటిని గురించి విపులంగా 

చెప్పుకుందాం. 

అత్యధిక సమాజం నుంచి, మత వ్యవస్థలో ముస్లింలు వేరైనప్పటికీ, 

భారతియ ముస్లీంలు, ఎన్నో అంశాల్లో సాం(పదాయిక, మత, నైతిక స్మ్యాహల్, 

సామాజిక నిర్మాణంలో, కుటుంబ జీవన విధానంలో, సామ్యత కల్లి ఉండటం 

చేత, జాతీయ సంస్కృతిలో ఇమడగలరు. కాని, హిందువుల్లో అధిక భాగా 

నికి చిహ్నంగా ప్రయత్నించే వారిలో అధైర్య భావానికి కారణం అయింది. 

హిందీని ఏకైక జాతీయ భాషగా రూపొందించాలనే ఈ సంస్కృతి వైఖరి, 

హిందీ ప్రాముఖ్యత, రెండూ ప్రత్యేకంగా (ప్రోత్సాహాన్ని పుంజుకోడం, గత 

ఏడున్నర శతాబ్దాల్లో భారతీయ సంస్కృతికి, ముస్లీంలు చేసిన సేవను తిర 

స్కరించే (ప్రయత్నం చేస్తుంది. 

ముస్పంల్లో మాదిరిగానే, హిందువుల్లో, పాశ్చాత్య సంస్కృతికి అను 

కూల, (పతికూల సంఘటనలు బలమైనాయి. వీటిలో (ప్రధమ నిర్మాణాత్మక 

రూపం పొందింది ఆది బ్రహ్మ సమాజం. ఇది ఇస్లాం, కైస్తవ మతాలచే, 

పాశ్చాత్య సంస్కృతులచే (పభాఐతమెన, (పధానంగా ఎర్చ్పడ్డ ఒక మిత 

మెన హాందవ సంస్కరణ ఉద్యమం. కేశవ చంద్రసేన్ భారత దేశంలో 

(బ్రహ్మ సమాజం సరుతో, నూతన సమాజాన్ని స్థాపించారు. ఇందులో “మదర్ 

సమాజ్ నుంచి అభిపాయభేదం వచ్చింది. అది కైస్తవ మత (ప్రభావం 

వల్ల, సెమిటిక్ మతాల ఫక్కీలో ఏర్పడింది. దీని కార్య(కమాల్లో సంఘసం 

స్కరణమనేది కూడా తీవతరమైందే. హైందవ సమాజంలో ఈ రెండో 

ఉద్యమం అంత (ప్రజాదరణను పొందలేదు. అంతర్ పోరాటాల మూలంగా 

బలహీనమై, రెండు ఉపశాఖలుగా విభజితమైంది. ఇది అమూల్య మైన సు 

చేసింది. 

కేశవ చం(ద్రసేన్ (పభావం, బొంబాయిలోని విద్యావంతులైన హిందు 
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వుల్లో, మత సంస్మరణా భావాన్ని ఉదిక్తపరిచింది. అప్పటికే, అదే పంథాలో 

వాళ్ళు ప్రార్థనా నేమాజాన్ని స్థాపించారు. రనడే నాయకత్వంలో, ఈ కొత్త 

సమాజం (పత్యేక విభాగంగా ఎర్చడ్డానికి అవకాశం రాలేదు. హిందూ సమా 

జంలో బలమైన ఉద్యమంగా రూపురేఖలు దిద్దుకొంది. 

మహదేవ గోవింద రనడే, ఆధునిక భారతదేశంలో పేరెన్నికగన్న నాయ 

కుడు. నూతనమైన చైతన్యాన్ని హిందువుల్లో కట్టించాడు. అది, సయ్యద్ 

అహమ్మద్ ఖాన్ ముస్టీంల్లో కల్పించిన దానికన్నా అధికం. రనడే సాంఘిక, 

విద్యాపరమైన, రాజకీయ చైతన్యాన్ని హిందువుల్లో కలించడానికి ఎంతో 

కృషి చేశాడు. ఈ కృషి దక్కనులోకాక, దేశమంతా వ్యాప్తి చెందింది. 

(ప్రత్యేక సంఘ సంస్కరణలే కాక, మౌలిక సంస్కరణ ధోరణిని హిందువుల్లో 

కలిగించాడు. దానికి ప్రార్థనా సమాజం, సోషల్ కాన్ఫరెన్స్ ఎంతో దోహదం 

చేశాయి. సార్వజనీన, దక్కన్ సభలద్వారా ఆధునిక విద్యావిషయంలో కాని, 
రాజకీయ స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో కాని, ఎంతో కృషి చేశాడు. భారత జాతీయ 

కాం|(గెస్ స్థాపకుల్లో ఇతడొ కడు. 

రనడే, రాజా రామ్మోహన రాయ్, ఇతర (బహ్మ సమాజ నాయకు 

ల్లాగా, ఉదార దృక్చధానికి (పతినిధి. హిందువుల్లో ఆ రకమైన భావాలను 

కల్పించాడు. ఈ దోరణి, పాశ్చాత్య సంస్కృతికి అనుకూలంగా స్పందించి, 

హిందూ మతాన్ని ఆధునిక కాల అవసరాలకు సరిపోయేట్లు, సాంప్రదాయక, 

విశ్వాసాలను, ఆచారాలను సంస్కరించాలని ప్రయత్నం చేశాడు. హిందూ 

సమాజం, పాశ్చాత్య సంస్కృతి పట్ల సుముఖత చూపలేదు. వాళ్లను స్పందింప 

చేసిన ఎకైక అంశం పాశ్చాత్య జాతుల దేశభక్తి, జాతీయతా మా(తమే, 

సాంప్రదాయబద్ధ హిందూమతం, సంస్కృతి, స్వయం సమృద్ధమైనవనీ, 
అవసరాలకు అనుగుణ్యమనే ఐషయం స్పష్టమైంది. అవసరమైంది ఒక 

పునఃఇర్వచనం మాత్రమే. భారతదేశానికి ఎముక్తి పాశ్చాత్య దేశాలను అను 

సరించడంలో లేదు. భారతమాతను పాశ్చాత్య దాస్య శృంఖలాల నుంచి 

విముక్తురాల్ని చేయడంలో ఉంది. రాజకీయ, మేధా సంబంధమైన ఆధి 

పత్యం నుంచి దానిని తప్పించి, స్వాతంత్ర్య దేశంగాను, జాతీయ సంస్కృ 

తితో వెల్లివిరిసేటట్లు చేయాలి. విదేశీ [ప్రభావం నుంచి విముక్తి లభించాలి. 

వారికి దేశమంటే, మొత్తం హిందూ సమాజమే. ముస్లీంలు, (బిటీష్ వాళ్లల్లాగే 
విదేశస్థులు. 
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సాంపదాయక చాందవ మతానకి (ప్రఖ్యాత నాయకుడు బాలగంగా 

ధర తిలక్. ఇతడు రనడేకు ప్రబల శతృవు. రనడే రాజకీయ సాంఘిక ఉదా 

రతను ఖండించాడు తిలక్ 24 సంవత్సరాల పాంతంలో తన (పజా జీవి 

తాన్ని పారంభించాడు. మరారా, కెసరి పత్రికలకు సంపాదకుడు. బెత్సాహె 

కులన యువకుల సహాయంతో త్వరలోనే విజయాన్ని సాధించాడు. డక్కన్ 

విద్యా సమాజాన్ని, పెర్లూసన్ కళాశాల (1882)ను స్థాపించడంలో (ప్రముఖ 

వాతను వహించాడు 

తిలక్ సారస్వత కార్యక్రవూలు హిండువుల్లో పూర్య ఉజ్వల వైభవా 

నికి దగరగా రావడానికి దోహదపరచాయి తిలక్ ప్రముఖ సంస్కృత విద్యాం 

సుడు ఆంగ భాషలో రాసిన ThE Arctic Home in the Vedas మరియు 

‘Onon,” ఇంకా మురారీ భాషలో భగవద్గీత. గీతా రహస్యాలప రాసిన 
వ్యాఖ్యానాలు వద్యావంతులెన హందువుల మనస్సులపై ప్రగాఢమైన (ప్రభా 

వాన్ని చూపాయి. హైందవ జాతియతకు స్వల్పమైన పునరుద్ధరణ స్పర్శతో 

మత ముద వచ్చింది 

ఆర్య సమాజ ఉద్యమం మొత్తం మడ పునరుద్ధరణ విధానాన్నే ఆచర 

ణలో పెట్టింది ఇది హైందవ మతాన్ని వేదకాల దివ్యత్వం వైపు వెనకకు 

మరలృడానికి ప్రయత్నం చేసింది. ఇందుకోసం వేదాంత, పురాణ సంబం 

వాతను అుండదరణం దీ; ముస్లీం, వాశ్చాత్య సంబంధాలను తోసిపుచ్చింది. 

అవనివిసంటు (పాతిణధ్యం వహించిన మార్మికమత గాల దివ్యజ్ఞానం, 

హిందూ సమాజంలో ఎక్కువ (వాముఖ్యాన్న పాందలేదు హిందూ మతానికి 

ఆమె చేసిన వ్యక్తిగత సేవలు గణనీయమైనవి. సెంట్రల్ హిందూ కాలేజి 

(కాశీ విశ్వవిద్యాలయం) స్థాపకురాలు. భారత స్వాతంత్రోద్యమంలో హోం 
రూలు ఉద్యమంలో ఆమె పాత (ప్రముఖమైంది. 

ఈ సంస్కరణోద్యమాలు, నిజంగా హిందువుల్లో యోచనా శక్తుల పున 

రుద్ధరణ, అద్భుతమైన చొరవ, చాకచక్యాలవల్ల ఎర్పడ్డాయి. ఇవి పరోక్షంగా 

మత, భాషలపై (ప్రభావాన్ని చూపాయి. మత చైతన్యం, అసలు అర్థంలో, 

నిజానికి పూర్తి మత అనుభవం, పరమ సత్యం రూపాన్ని ప్రత్యక్షంగా సాక్షా 

త్కారం పొందిన అనుభూతి ఎర్పడింది. ఈ అనుభూతిని కల్గించిన మహాను 

భావులు శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస, అతని అనుయాయుడైన శ్రీ వివేకానం 

దుడు. వైశవం నుంచి రామకృష్ణ సత్యాన్వేషణ కోసం (ప్రయత్నించాడు. ఈ 
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శోధనను ఆత్మశుద్ధి, ఆత్మ శిక్షణగల సన్యాస మార్గం ద్వారా పొందాలనే 

బలవత్తరమైన కాంక్ష ఉండేది. హెందవ మార్మిక పద్ధతులన్నింటినీ, వివిధ 

పద్ధతుల ద్వారా తెలుసుకోవాలన్న దృఢ నిశ్చయం మూలంగా సాధ్యమైంది. 

కాళీమాతను, సీత, కృష్ణుని దర్శించడమే కాక, ఇస్లాం, క్రైస్తవ మత భక్తి 

భావాలను ఆకళింపు చేసుకున్నాడు. వీటి మూలంగా మహమ్మద్ (ప్రవక్త, 

జీసస్ కైంస్త్ మహోదాత్తమైన రూపాన్ని (ప్రత్యక్షంగా చూచి గొప్ప అను 
భూతిని పాందాడు. రామకృష్ణ పరమహంస, తన జీవితంలో, చివరి ఎడు 

సంవత్సరాలు, తన్నాశయించుకొన్న శిష్యులకు ఆధ్యాత్మిక జీవనంలోని 

మహత్తులను, దీక్షామార్గం, నేర్పడంలో కృషి చేశాడు. ఆ శిష్యుల్లో అ(గగ 

ణ్యుడు స్వామి వివేకానందుడు. 

తన గురువు మరణ కాలానికి, స్వామి వివేకానందుని వయస్సు ఇరవై 

మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే. ఐదు సంవత్సరాలు, భారతదేశం ఆసేతు 

హిమాచల పర్యంతం తిరిగాడు. అజ్ఞానం, పీల్చి పిప్పెచేసే పేదరికంలో 

కూరుకుపోయిన తన జాతి ప్రజల పరిస్థితులు అతని హృదయానికి హత్తుకు 

న్నాయి. కన్యాకుమారిలో, పవిత్ర దేవాలయం దర్శించిన తర్వాత, హిందూ 

మహా సము(ద తీరాన, ఒక రాతిపై నిలబడి, భారతదేశంలోని కోట్లాది బీద 

(పజల విద్య, ఐహిక, ఆధ్యాత్మిక అభ్యుదయానికి, తన జీవిత సర్వస్వాన్ని 

ధారపోసానని పవిత్ర శపథం చేశాడు. తర్వాత కొద్ది కాలానికే, చికాగో 

(పపంచ మతాల మహా సభలో వాల్గొని, తన ఎశ్వానాల (ప్రచారానికి, మంచి 

అనుకూల వాతావరణం ఉండటాన్ని (గహంచి, అమెరికాలో ఉపన్యాసాలు 

ఇస్తూ పర్యటించి, వేదాంత తత్త్వశాస్త్ర బోధనకై సెమినార్లు జరిపాడు. రాజ 

యోగంపె గంధం రచించాడు. వేదాంత సామైటీని న్యూయార్కులో స్థాపిం 

చాడు. విదేశాల్లో గడిపిన కాలంలో స్విట్టర్లాండు, జర్మనీ, ఇంగ్లండు సంద 

రించి, లండనులో ఎందరో శిష్యులను సంపాదించాడు. స్వామి వివేకానం 

దుడు, భారతదేశానికి మరలి వచ్చి, ఘనమైన స్వాగత సన్మానాలు పొందాడు. 

మరోమారు దేశమంతా పర్యటించాడు. ఈసారి హిందువులను సంఘసేవ, 
సంస్కరణ చేపట్టమని, (ప్రత్యేకంగా, పాశ్చాత్య పద్ధతిలో నిర్మాణాత్మకంగా 

స్త్రీల విద్యను, ఉద్ధరణ చేయమని హెచ్చరించాడు. 1897 సంవత్సరంలో, 
అటువంటి సంస్థలకు ఆదర్శంగా ఉండటం కోసం రామకృష్ణ మిషన్ స్థాపం 

చాడు. 1899లో, తన అనుయాయుల నివాసానికి బేలూరులో మఠం కట్టిం 
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చాడు. అల్మోరాలో అద్వైత ఆ(శమం స్థాపంచాడు. మరోమారు, అమెరికా 

+ పర్యటన తర్వాత, భారతదేశానికి మరలివచ్చి, తన ఆరోగ్యం క్షీణించేంత 

వరకు, (ప్రమ, సేవ అనే తన సందేశాన్ని అందించడంలో నిమగ్ను డైనాడు. 

తర్వాత బేలూరు మఠంలో ఉండి, 1902లో శిష్యులకు వేదాంత శాస్త్రం 

బోధిసూనే జీవితాన్ని చాలించాడు. 

వేదాంత శాస్తానికి, మరో వ్యాఖ్యానాన్ని శ్రీ అరవింద ఘోష్, తన 

ఆధ్యాత్మిక భావాలకు నూతన వ్యాఖ్యానాన్ని అందించాడు. అది వ 

సంబంధమైన వఐచారణ, అంతర్గత అనుభవం మూలంగా త్యరితగతిని సాధిం 

చవచ్చు. 1872లో, కలకతాలో జన్మించి, తన ఎడో సంవత్సరం నుంచి, 

ఇరవై ఒకటో సంవత్సర (పాయం వరకూ, ఇంగ్లండులో విద్యాభ్యాసం చేశాడు. 

భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, పదమూడు సంవత్సరాలు బరోడా 

రాజు కొలువులో గడిపాడు. ఆ కాలంలో సంస్కృత భాషను అభ్యసించి, 

పయాందవ మత, సంస్కృతులను క్షుణ్ణంగా పరించాడు. 1906లో బెంగాల్ 

పోరాటంలో, బరోడా వదలివచ్చి, కలకతాలో, జాతీయ ఉద్యమానికి నాయ 

కత్యం వహించి నడిపించాడు. ముఖ్యంగా, అతని చేరణ మూలంగానే, 

జాతీయ పార్టీ స్వదేశీ, అసహాయోద్యమ ప్రణాళికలను ఆచరణలో పెట్టింది. 

జాతీయ కాం(గెస్ వాటిని తర్వాత చేపట్టింది ఆ సమయంలో ఒక (బ్రహ్మాం 

డమెన మతానుభవం, అరవిందుని జీవితాన్ని మార్చి melas శ్రికృష్ణుడు 

(ప్రత్యక్షమై, హైందవ సమాజానికి, సనాతన ధర్మానికి సేవ చేయమని 

ఆదేశించడం ఒక గొప్ప అనుభూతి కల్గింది. కాని అరవఐందుడు, హిందు 

వులు, ఆధ్యాత్మిక చింతన అభివృద్ధిలో, ఇంకా ఉన్నత స్థాయి పొంద గలిగి 

తేనే, తమ దేశాన్ని పరాదీనత నుంచి రక్షించి, ధర్మాన్ని ఉద్భోధించగలరని 

ఎశ్వసంచాడు. ఆధ్యాత్మిక చింతనా వైఖరి, రూపం, పద్ధతిన గూర్చి ధ్యానం 

చేయడానికి పాండిచ్చేరి ((ఫెంచివారి ప్రాంతం) చేరి, ఒక ఆశ్రమం నెలకొ 

ల్పాడు. అక్కడే మరణకాలం వరకూ ఉన్నాడు. 'ఆర్య' అనే పత్రికను ఎడు 
సంవత్సరాలు నడిపాడు. 'దివ్యత్వ జీవితం అనే పేరుతో తన స్వీయ చరి 
(తను (ప్రచురించాడు. తర్వాత, అది మూడు సంపుటాలతో కూడిన [గంధ 

మైంది. భగవద్గీతపై అరవిందుడు (ప్రచురించిన వ్యాఖ్యానం ఉదాత్త మైంది. 

ఆయన విద్యాధికులైన హిందువులను ప్రగాఢంగా ప్రభావితం చేశాడు. 

ఆయన వేదాంత భావాలను, సామాన్య ప్రజానీకం అవగాహన చేసుకోటం 
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కష్టం. అరవిందుని దైవికాంశాన్ని అందరూ (ప్రేమించారు, గౌరవించారు. 

హిందూ సమాజంలో, నూతన మత, | వైజ్ఞానిక ఉద్యమాల సంక్షిప్త 

విమర్శనలో, మనం రెండు విరుద్ధమైన (పపత్తులను చూస్తున్నాం. (అ) ఒక 

ఉదార ఉద్యమం. ఇది మతంలో వెలుగును కలించేదిగాను, సంఘ దృష్టిలో 

ఆధునికమెందిగానూ, రాజకీయాల్లో మితవాదంగానూ రూపొందింది. (ఆ) 

సాం[పదాయిక ఉద్యమం. దీనికి రెండు రూపాలున్నాయి. ఒకటి వేదము 

తాన్ని సామాజిక జీవిత పునరుద్ధరణ చేపట్టగా, మరొకటి వేదాంత శాస్త్రాన్ని, 

మత జీవనాన్ని ప్రాతిపదికగా చేసికొని, దాన్ని పౌరాణిక హందుమతంతో 

సమన్వయం చేసేది. మత అంతరార్థమును మార్చకుండా హైందవ సమాజ 

తీరు తెన్నులు మార్చాలని (ప్రయత్నించింది. రాజకీయాల్లో సాంప్రదాయ 

ఛాందసులందరూ ఐకమత్యంతో విదేశీ అధికారాన్ని ఎదిరించి హెందవ 

జాతీయతను ఉద్దరించాలని అంగీకరించారు. ఉదారవాదులకు, సాంప్రదాయ 

వాదులకు మధ్య జరిగిన పోరాటం సాంపదాయవాదుల విజయంతో ముగి 

సింది. వారు జాతీయ కాం(గెసులో తమ ప్రాబల్యాన్ని కోల్పోయారు. (ప్రజా 

జీవనం.నుంచి పూర్తిగా నిష్క్రమించారు. దీనిమూలంగా ఛాందసులు రాజ 

కీయ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమాన్ని తీవతరం చేశారు. కాని జాతీయతను గురిం 

చిన సాంపపదాయకవాదుల వాదన, లిబరల్ పక్షం వారికన్నా సంకుచిత 

మెంది. కేవలం హిందూ జాతికే పరిమితమైంది. 

కాని అదృష్టవశాత్తు, భారతదేశం ముగ్గురు మహనీయుల నాయకత్వంలో 

(ప్రగతిని సాధించింది. ఒకరు కవి, మరొకరు తత్త్వవేత్త, ఇంకొకరు నైతిక 

బోధకుడు. ఏరు హిందూ పరిధులను దాటి, సమస్త మానవ కుటుంబాల ఉన 

కితో సమత్యం పొందే వరకు తమ భావజాలాన్ని విస్తృతం ఇఅసుకొని, 

హిందువులలో విశాల జాతీయ రృక్పధాన్ని సృష్టంచారు. ఈ దృక్పధం 

వారిని, ముస్టీంలను తదితర అల్బ్పవర్గం వారి సహకారం భారతజాతి నిర్మా 

ణానికి ప్రోత్సహించి, (ప్రేరేపించింది. 

కవి టాగోర్, తన దృక్పధాన్ని “విశాల భారతదేశం” అనే [గ్రంధంలో 

స్పష్టం చేశాడు. భారతదేశ చరిత్ర సృష్టికర్తలు హిందువులు మాత్రమే, 
కాదన్నాడు. ఎన్నో శతాబ్దాలకు పూర్వం ముస్లింలు, తమ సాంస్కృతిక వాగ 

సత్యంలో వచ్చి, భారతదేశ చరిత్రలో భాగస్తులైనారని తెల్పాడు. బిటీష్ 

వారు పాశ్చాత్య సంస్కృతీ నిక్షేపాలతో వచ్చారు. నవ్య భారతదేశం ఎ 
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ఒక్క తెగకు, జాతికి సాంతం కాదు. అనేక మతాలు, సంస్కృతులు, శాంతి 

సౌభాగ్యాలతో మనుగడ చేయాలి. అలాంటి అనుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టిం 

చడం, సామరస్యం, [ప్రేమలను వృద్ధి చేయడం భారతదేశంలో (పధాన 

మైన సమస్య. టాగోర్ స్వయంగా లానే, ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి 

శాయశక్తులా ప్రయత్నించాడు. శాంతి నికేతనంలో ఈయన స్థాపించిన "విశ్వ 

భారతి” అనే అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయ ధ్యేయం సర్యమానవ సౌ(భ్రా 
తృత్వానికి అవసరమైన వాతావరణాన్ని కల్పించడమే. అందులో పాక్ప 

శ్చిమ సంస్కృతుల, ఉత్కృష్ట (ప్రతినిధులను చేర్చి, వారి మధ్య భారతీయ 

యువతను తర్పీదు చేయటమే. 
తత్త్వవేత్త రాధాకృష్ణన్, జాతీయత అన్న పదాన్ని ఉన్నతస్థాయిలో 

వ్యవహరించన, యహందవ జాతీయతకు సాటిలేని (పతినిధి. ఇతడు హైందవ 

త్యంలోని గొప్ప మత, సాంస్కృతిక ఉద్యమాలను, వేదాలనుంచి, నూతన 

వేదాంతాల వరకూ పరిణామ క్రమంలో గొలుసులో లింకులుగా పేర్కొన్నాడు. 

'దానిలోని సిద్ధాంతాలు కర్మకాండలు, సామాజిక వ్యవస్థలని పేర్కొన్నాడు. 

ఒకే కేంద భావనకు, వాటిని తార్కికమైన ఫలితాలుగా పునఃవ్యాఖ్యానిం 

చాడు. అహంభావంతో, ఐహిక సంపదతో నిండిన ఈ యుగంలో హిందు 

వులు, తమ నైతిక, ఆధ్యాత్మిక విలువలను సజీవంగా నిల్బాలంటే వారి 

బాధ్యతను గుర్తించేటట్లు చేశాడు. ఈ విధంగా, ఆయన మహోన్నతమైన 

ఉ(దిక్తపూరితమైన పరమావధి సమకూర్చాడు. కానీ, వీటితో సమంగా హిందు 

వుల గతాన్ని పునరుధృతం చేయడమనే భావాన్ని వదిలి, (ప్రస్తుత పరిస్థి 

తిలో సమన్యయం సాధించమని చెప్పాడు. చరి(త్రతో, చైతన్యవంతమైన 

సంబంధం నిలుపుకోవాల్సిన అవసరాన్ని వక్కాణించాడు. చరితను తలకిం 

దులు చేసే వ్యర్థ (ప్రయత్నాన్ని మానమన్నాడు. హిందువులకు చూపిన ఆద 

రమేమంలే, జాతీయ సంప్రదాయాలను, సూత్రాలను, విలువలను క్షుణ్ణంగా 

అవగాహన చేసుకొని, వాటిని, కొత్త అవసరాలకు, సందర్భాలకు సమన్యయం 

చేసుకోడానికి, కొత్త శక్తులను ప్రయోగించే నూతన జీవితాన్ని నిర్మించాల 
న్నాడు. 

కవి (టాగోర్) తత్వవేత్త (రాధాకృష్ణన్)ల భావాలను, కార్యరూపంలో 

సాధించడానికి, మాటలను (క్రియారూపంలో మార్చడానికి, ఉన్నత కులా 

లకు పరిమితమైన హైందవ జాతీయత్యాన్ని విస్తృతం చేసి భారతీయ జాతీ 
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యతను అన్ని కులాల, మతాలవారు ఆలింగనం చేసి కొనేటట్లు కియారూ 

పంలో మార్చడానికి దైవికంగా ఒక నీతి బోధకుడు, బుద్ధుని తరువాత అంతటి 

ఘనుడు నిర్దీతమై ఉన్నాడు. మహాత్మాగాంధీ రాజకీయ కార్యకలాపం అంత 

కంటే వుహోత్కృష్టమైన జీవిత ఆదర్శం-మానవుల ఆధ్యాత్మిక, నైతిక 

పునరుద్ధరణ కోసం, భారత స్వాతం[తత్యం కోసం పాటు పడటం. స్వేచ్చా 

స్వాతం(త్యాలు గల భారతదేశానికే నైతిక భావం ఉంటుందని చెప్పాడు. 

తన దర్శకత్వంతో ఇతర దేశాలు భారతదేశాన్ని అనుసరించేటట్లు చేయగ 

అదు. 

ఆయన ఉన్నత ఆదర్శాన్ని సత్యసాధనను అహింసా మార్గంలో సాధిం 

చాలన్నాడు. దానిని ఒక్క హిందూ సమాజమే చేయగలడు అని నమ్మాడు. 

తన విశ్వాసాలు, హిందూ తాత్విక జీవిత విధానం ఒకలేననుకొన్నాడు. నిర 

పక్ష, వాస్తవికత ద్వారా సత్యాన్ని సాధించాలన్నాడు. ఈ సత్యసాధన, రాజ 

కీయ, సాంఘీక, ఆర్థిక విధానాల్లో చేకూరాలన్నాడు. మంచి లక్ష్యాలను, పవి 

[తమైన మంచి మార్గాలద్వారా సాధించాలన్నాడు. నియంత్రణ చేయలేని 

కోరికలే సత్య సాధనకు అడ్డు అన్నాడు. మహాత్మాగాంధీ దీన్ని “హింస అనే 
పదంలో వివరించాడు. సత్య సాధకుడు 'అహింస*ను ఆలోచనల్లో, మాటల్లో, 

కృషిలో అలవరచుకోడానికి ప్రయత్నం చెయ్యాలన్నాడు. 

మహాత్మున వ్యక్తిగత జీవితం చాలామందికి మార్గదర్శకమైంది. ఆయన 

బోధనలకన్నా, నూతనమైన ఉత్తేజాన్ని అన్ని వర్గాలకు చెందిన ఎక్కువ 

మంది హిందువుల్లో కలించాడు. వారిలో స్వయం శిక్షణ, ఆత్మ త్యాగం, 

సహనం, (ప్రేమలను పేరేపించి స్యాతంత్రాల కోసం, ప్రగతి సాధన కోసం 

శాంతియుత పోరాటాన్ని చేయటానికి సిద్ధం అయ్యాడు. 

అయితే, మహాత్మాగాంధి సత్యసాధన, అహింసా సందెేశాల్ని, కేవలం 

దేశ స్వాతంత్య పోరాటానకి, హిందువులకే కాక, అందరికీ అందించాడు. 

విశాలమెన హృదయంతో అల్బ సంఖ్యాక వర్గాలను, అంటే ముస్టింలను 

కూడా, తన వాళ్లవలే భావించాడు. దూరదృష్టితో ఆలోచించి, భారతదేశం 

స్వాతం[తత్య సాధనలో హిందువులు మాత్రమే కాదు అధిక సంఖ్యాకులైన 

అల్బ సంఖ్యాక వర్గం కూడా ముఖ్యపాత్రను నిర్యబాంచాలని ఆశించాడు. 

జాతి శరీరంలో ముస్లీంలు కూడో భాగమే. అందుకే, “ముస్లీం జాతీయతను, 

“హాందవ జాతీయతిను ఏకం చేసి భారతీయ జాతీయతను సాధించా 
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లని భావించాడు. 

రాజకీయ సమైక్యత అనే ఆధారంతో, రెండు సమాజాల మధ్య సాంస్కృ 

తిక సామరస్యాన్ని సాధించాలన్నాడు. ఆయనకు తెలుసు భారతదేశం సాంస్కృ 

తిక సామరస్య చరిత్రలో అన్నిటికంటే గొప్పది మత సామరస్యమని. ఖురాన్ 

ఆధ్యయనం వల్ల ఇస్లాం మతంలోనున్న (ప్రధానమైన భావన, దాదాపు 

హిందూమతంతో ఎకీభవిస్తుంది. కాకుంటే కొంత మార్పు ఉండవచ్చు. తన 

(పార్థనా సమావేశాల్లో ఎక్కువ మంది హిందువులే హాజరయ్యేవారు. అందులో 

ఖురాన్ నుంచి రెండు సురయాలను, బైబిల్నుంచి కొంత భాగాన్ని చేర్చాడు. 

ఆయన దృక్పధానికి ఇదో మచ్చు తునక. భక్తి ఉద్యమంలో, కబీర్, గురునా 

నక్లు, గొప్ప నాయకులు సాధించిన సామరస్యాన్ని సాధించాలని ప్రయ 

త్నించాడు. ఇది ముస్లంల్లో కొన్ని సంవత్సరాల వరకు మంచి వాతావర 

ణాన్ని కలిగించింది. తర్వాత ముస్లీంలీగ్, కాం[గెస్ల మధ్య ఏర్పడ్డ తీవ 

కలహాల వల్ల ఈ సామరస్యం నశించింది. రాజకీయ ప్రమేయంలేని పవిత్ర 

మైన మతం, హిందువులు, ముస్లీంల మధ్య సన్నిహితత్వాన్ని కలిగిస్తుంది. 

ఇది అంతకు ముందు కాలంలో నిరూపితమైంది కూడ. 

మహాత్మాగాంధీ అనుసరించిన సాంస్కృతిక విధానంలో, ఆయన (ప్రభా 

వంతో జాతీయ కాం(గెస్ అనుసరించిన విధానంలో కీలకమేమంటే, జాతీయ 

భాషగా హిందూసానీ, భాషను (పారంబించడమే. ఆయన భారతదేశ (పజ 

లతో, తన దేశ యాత్రల్లో సన్నిహితంగా ఉన్నందువల్ల గమనించిన అంశమే 
మంటే, ఒక కోటికిపెగా ఉన్న (ప్రజలకు మాతృభాష హిందూస్తాని. ఇది 

మధ్య ప్రాంతాల్లో ఇంకా ఎక్కువ ఉండవచ్చు. జాతీయ భాష పర్షియన్, 

దేవ నాగరి లిపులకు సంబంధించింది కాబట్టి, దాన్ని ఉర్దూ, హిందీకి క్రమంగా 

మార్చాలని కాం(గెస్ చేత (పకటించాడు. ఈ విధానాన్ని హిందువులు వ్యతి 

రేకించారు. దానికంటే ఆశ్చర్యం అనిపించిందేమంటే చాలామంది ముస్లింలు 

దిన్ని వ్యతిరేకించారు. ఈ వైరుధ్యమే, మహాత్మాగాంధీ, జాతీయ ముస్లింల 

సహకారంతో సృష్టించిన మత సద్భావాన్ని కలచి వేసింది. అంతర్కలహాలు 

(పపారంభమవడానికి ముఖ్య కారణమైంది. 

ఈ భయంకర పోరాటం మూలంగా మహాత్మాగాంధీ తన ఆశయ సాధ 

నలో ఎంతో విజయాన్ని సాధించినా అది పూర్తి కాలేదు. ముప్ఫై సంవత్స 

రాల కొద్ది కాలంలో దేశానికి స్వాతంత్ర్యాన్ని కొనితెచ్చారు. (ప్రపంచంలోనే 
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అత్యున్నత అధికారంగల దేశ పెత్తనం నుంచి స్వేచ్చను సాదించ గలి 

గాడు. ఎంతో మంది ముస్లీం, హిందువులను ఒక జాతిగా కలప గలిగాడు. 

ఫలితంగా చెల్లించిన మూల్యం భారతదేశంలో నాల్లోవంతు భూభాగాన్ని, 

ఐదవవంతు జనాభాను పోగొట్టుకో వాల్సి వచ్చింది. అదే స్వతంత్ర పాకి 

స్తాన్ రాజ్యంగా మారింది. 

ముస్లీం వ్యతిరేక వాతావరణంలో భారతదేశ విభజనకు (ప్రతి చర్యగా 
ముస్లీం వ్యతిరేక వాతావరణంలో రక్తపాతం జరిగింది. అలజడులు పెచ్చు 

పెరిగాయి. అనేక మంది హిందువులు గాంధీకి దూరమయ్యారు. మహాత్ముని 

మృతి తర్వాత, రాజ్యాంగ నిర్మాణ సభ, అత్యధిక సంఖ్యలో కాం(గెస్, దేవ 

నాగరి లిపిలో హిందీని జాతీయ భాషగా ప్రకటించింది. హిందీని సాధ్యమై 

నంత వరకూ, వ్యవహారంలోనున్న భాష, హిందూస్థానీకి సన్నిహితంగా 

ఉంచడానికి ప్రయత్నం జరిగింది. 

భాషకు సంబంధించిన అంశాన్ని రాజ్యాంగ శాసనంలో చేర్చిన తర్వాత, 

ముందు వ్యతిరేకించిన వారంతా, ముస్లింలతో సహా, తమ శక్తి అనుసారం 

అంగీకరించారు. కానీ ఉదిక్తులైన, హిందీ భాషా ప్రచారకులు, సామరస్యంతో 

కూడిన విధానాన్ని ఆచరణలో పెట్టడానికి సామర్థ్యం లేక, ముస్లింల్లోనే గాక 
అనేక ఇతర (పాంతాల్లో కూడా, విపరీతమైన అసంతృప్తి ఎర్పడింది. ఇదే 

రీతిగా, ప్రాంతీయ భాషా భూభాగాల్లో నివసించే అల్పసంఖ్యాక వర్గాలు 

తమ భాష విషయంలో ఏమి చేయలేక, అత్యధిక సంఖ్యాక వర్గాల వైఖరితో 

అసంతృప్తి చెందారు. భాషా సమస్యను, తర్వాత (ప్రకరణంలో మనం కూలం 

కషంగా చర్చించుకుందాం. దీనివల్ల అనవసరంగా వివిధ సాంస్కృతిక సము 

దాయాల్లో ఎర్పడ్డ ఉద్రిక్తతను ఎలా తగ్గించగలమో ఆలోచిద్దాం. 

ఇక్కడ, సాంస్కృతిక ఉదిక్తతకు మరో కారణాన్ని చెప్పాల్సి ఉంది. 

(ఇది భాషా సంబంధమైన దానికంటే బహుశా భవిష్యత్తులో ఎక్కువ ప్రమా 
దకరమైంది). ఉదార, ఛాందస వర్గాలు ఒకర్నొకరు ఢికొంటున్నారు. జన 

సంఘం మా(తమేకాక, హిందూ మహాసభ, రామరాజ్య పరిషత్, హిందూ 

జాతీయతలో ఛాందస సాంప్రదాయాలను చొప్పిస్తున్నారు. జాతీయ కాం(గె 

సులోవే ఛాందస గాంధీవర్గం, ఉదార వర్గంతో ముఖ్య సమస్యల విషయంలో 
విభేదిస్తున్నారు. పాత మిత్రుల మధ్య తలెత్తిన భేదాభిపాయాలు, (ప్రస్తుత 

అలజడికి కారణం కాజాలవు. ఎందుకంటే వారు పరస్పరం గౌరవ, అభిమా 
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నాలతో కట్టబడి ఉన్నారు. వారిని సమాధాన పరిస్తేగానీ, జాతీయ ఐక్యత 

బురుజుగా, సఖ్యతగల జాతీయ సంస్కృతిని, వేగంతో, సరైన దృక్పధంతో 

నిర్మించడం సాధ్యం కాదు. 



14. సాంస్కృతిక సమైక్యతాభివృద్ది: ఈనాటి పరిస్థితి 

భారతదేశంలోని సాంస్కృతిక పరిస్థితులను చూచినల్లెతే పాత పద్ధతికి 

చెందిన భిన్నత్యంలో ఎకత్యం ఉన్నప్పటికీ, ఎకత్యమనేది తగ్గిపోయి భిన్న 

త్యపు ఛాయలు ప్రస్పుటంగా కనిపిస్తున్నాయి. మనం కష్టపడి, సమైక్యత 

కోసం పాటుపడి, కాలికమైన రూపాన్ని నిలుపుకోకపోతే ఈ సున్నితమైన 
సమతౌల్య భావన శాశ్వతంగా కుప్పకూలుతుంది. 

ఇపుడు మనం సాంస్కృతిక సమైక్యతకు తోడ్పడ్డ అనుకూల (ప్రతి 

కూల అంశాలనన్నింటినీ పరిశీలిం చినల్లెతే, మొదటిదాన్ని అంటే ఏకత్వాన్ని 

ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలి, రెండోది అంటే భిన్నత్వాన్ని ఏ విధంగా అదు 
పులో ఉంచాలి అనే విషయాన్ని పరిశీలించాలి. 

మొదటగా (ప్రతికూల అంశాలను చూసినప్పుడు, సాంస్కృతిక సమై 

క్యతకు (పధానమైన ఆడ్డుగోడ భాషల వైవిధ్యం. భారతదేశంలో పధ్నాలుగు 

(పధానమైన భాషలు, కొన్ని మాండలికాలు, నాలుగు భాషా కుటుంబాలకు 

సంబంధించినవిగా కనిపిస్తాయి. విదేశీయులు భారతీయులంతా ఒక జాతి 

వారు కాదని, ఐరోపా వాసులవలె వివిధ సముదాయాలకు విభిన్న సంస్కృ 

తులకు చెందిన వారని భావిస్తున్నారు. ఐరోపాలాగే భారతదేశంలో కూడా 

విభిన్న భాషలు మాట్లాడేవారున్నట్లు మనకు తెలుసు. వస్త్రధారణలోనూ 

జీవిత విధానంలోనూ యూరప్కన్నా భారతదేశానికే ఎక్కువ విశిష్టమైన 

స్థానం ఉంది. వీటికి తోడు ఆధ్యాత్మిక, నైతిక భావాలు, సామాజిక సంస్థలు 

భారతదేశానికి ఒక సమైక్యతా భావాన్ని కలిగించాయి. ఈ భావాలు యూర 

ప్లో లేవు. అయినప్పటికీ భాషాపరమైన అడ్డుగోడ వివిధ ప్రాంతాల్లో నివ 

పించే భారతీయుల్లో ఉంది. మత విషయంలో తప్ప తక్కిన విషయాల్లో 

ఐరికి పరస్పర అవగాహన లేదు. దక్షిణ భారతీయుడు హిందీ, ఆంగ్లభాష 

రాకుంటే ఇతర పాంతాల్లో క్లిష్ట పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటాడు. వారిరువురికి 

మధ్య ఉన్న అవగాహనా శక్తి చాల స్యల్పం. భావ గర్భితమైన ఆలోచనా 
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ధోరణి వారిరువురి మధ్య ఉండటం కష్టం. దేశానికంతటికీ సంబంధించిన 

ఒక అనుసంధాన భాష (111% language) లేనల్లెతే దేశంలో సాంస్కృతిక 

సమత చేకూరదు. భాషా వెవిధ్యం భారతదేశ సమైక్యతకు అడ్డుగోడ కాదు. 

కాని భాషా సంబంధమైన పాంతీయతత్యం దురబిమానానికి దారితీయ 

కుంటే హానికరం కాదు. మన సామాజిక వ్యవస్థలో ఉన్న ఈ వ్షయు మే 

భాషా "ప్రయుక్త రాష్ట్రాలకు దారి తీసింది. దాన్ని హేతుబద్ధమైన, చారిత్రక, 

ఆచరణాత్మక దృష్టితో చూచినప్పుడు న్యాయబద్ధమైందిగా పేర్కోడం జరి 

గింది. ఈ సమస్య (ప్రతి ఒక్కరికీ సంబంధించిందే. దేశాభిమానం ఉన్నంత 

వరకు ఈ సమస్యను పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది. 

ఈ భావాపరమైన (పాంతియతత్యం అంటే ఎమిటో మనం ఆర్థం ల 

కోవాల్సి ఉంది. ఒకే భాష మాట్లాడేవారు తాము విభిన్నమైన సముదాయా 

నికి చెందినవారమని భావించడం సహజమే. వారందరిలో ఈ చైతన్యం 

ఉంటుంది. ఒకే (పాంతంలో నివసిస్తున్న వారిలో కొందరు ఐభిన్నమెన 

భాషను మాట్లాడినప్పుడు, వారిని పరాయివారిగా చూచినప్పుడు నిజమైన 

సమస్య ఎర్పడుతుంది. అలాంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో జాతీయ సమైక్యత 

కుంటుపడుతుంది. ఇది నిజానికి సమర్థనీయమైన విధానం కాదు. అంతేకాక 

అధిక సంఖ్యాకులు త భాషను మాట్లాడినప్పుడు అల్ప సంఖ్యాకులను 

నిర్లక్ష్యం చెయడం అనెది: కూశా హానికరమే: వారిభాషను, సంస్కృతిని 

అభివృద్ధి పరచుకోటానికి రాజ్యాంగ శాసనమే వారికి రక్షణను కల్పించింది 

(ప్రధానంగా వారు వతాత్యటాషులో బాధమిక ఎద్యను నెర్చుకోటం. అంతేగాక 

ఈ అల్పసంఖ్యాక వర్గాలను రాష్ట్ర ఉన్నత పదవుల్లోకి చేర్చుకోకపోవడం. 
అట్ల ఇతర వషయాల్లో కూడా ఈ వ్యత్యాసాన్ని పాటించడం. ఈ దురభిమా 

నమె (ప్రస్తుతం భారతదేశంలో చాలా బాధాకరమైన పరిస్థితులను సృష్టిం 

అంది. భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల వాతిపదికపె రాష్ట్రాలను పునర్నిర్మించిన 

తర్వాత ఆ రాష్ట్రాలో ఉండే అల్ప సంఖ్యాకులు ఎన్నో రకాలైన బాధలకు 

గురయ్యారు. ఈ భాషాపయుక్త రాష్ట్రాల ఎల్లలను మరల మార్యాలం టె సరి 

హద్దు ప్రాంతాల్లో ఎన్నో రకాలైన ఆందోళనలు, సంఘర్షణలు ఎర్చడుతు 

న్నాయి. ఆయా ప్రాంతం. వారికే సంబంధించిందనీ, వారి భాషనే రాజభా 

షగా చేయాలనే అభ్మిపాయం ఉంది. ఈ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో నివసించేవా 
రికి సమానమైన ఆదరణ లభిం చిన ల్లెతే, రాజ్యాంగపరమైన హక్కుల రక్ష 
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ఇను వారు అనుభవిం చిన బ్లెతే భాషా (ప్రయుక్త రాష్ట్రాల నుంచి ఈ సమస్య 

లను తొలగించవచ్చు. భాషాపరమైన (పాంతీయతత్యం పరిధులు దాటడం 

జరగలేదు కాబట్టి, ఇది ఒక అనుకూలమైన అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది 

రాజకీయ అనైకమత్యానికి ఎక్కువ దోహదకారి కాలేదు. సంఘర్షణలను ఎదు 

ర్కొంటున్న సముదాయాలకూ, ప్రాంతాలకూ కేంద్రప్రభుత్వం పె పూర్తి విశ్వాసం 

ఉంది. ఆ (ప్రభుత్య ఆధ్యర్యంలో సాంస్కృతిక సమస్యలను పరిష్కరించు 

కోటానికి సంసిద్ధులుగా ఉన్నారు. ఈ ప్రయోజనాన్ని జాగ్రత్తగా ఉపయోగిం 

చుకోవాలి. అప్పుడే హేతుబద్ధమైన భాషా విధానాలను రూపొందించుకొని, 

ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలోనూ, దేశంలోనూ సాంస్కృతికంగా సంఘీభావాన్ని ఏర్ప 

రృుకోవచ్చు. | 

ఇంకో ప్రధానమైన అంశం ఏమంటే, గత అరవై, డెబ్బై సంవత్సరాల్లో 

ఏర్పడ్డ రాజకీయ భావాలు కూడా సాంస్కృతిక సమైక్యతకు దోహదం శ కాకు 

బ్రిటిష్ పాలన భారతదేశానికి ఎంత హాని చేకూర్చినప్పటికీ, దీన్నుంచి ఒక 
గొప్ప మేలు కూడా జరిగింది. (పజాస్యామ్య దేశాలతో సత్సంబంధాలు 

ఎర్పడటమేగాక, ఆధునిక ప్రజాస్వామ్య సిద్ధాంతం కానీ, ఆచరణ కానీ 

చక్కగా అలవడింది. (పజాస్యామ్య మౌలికతత్వంలో, (పాజ్ఞ ఉదార దృక్ప 

థాన్ని అధ్యయనం చేస్తే ఇది కేవలం కొంతమంది మేధావి వర్గాలకు మాత్రమే 

చెందుతుంది. రిప్పన్ ప్రభువు స్థానిక స్వపరిపాలనను ఏర్పరచి భారతీయు 
లకు [వాతినధ్య (పజాస్వామ్యంలో ఆచరణాత్మకమైన శిక్షణను ఇవ్వడం 

జరిగింది. వీటి మూలంగా రాజకీయ దృక్పథంలో ఎకస్వామ్య బావన ఎర్చ 

డింది. వాస్తవానికి ఇది తూర్పు దేశాల్లో అరుదుగా సంభవించింది. పశ్చిమ 

దేశాల్లో కూడా ఈ భావన తక్కువే. 

ఆధునిక పశ్చిమ సంస్కృతుల ప్రభావాలు విద్యావంతులైన వారి ఆలో 

చనా విధానంలోనూ, జీవితపథంలో ఒక సాధారణమైన అంశంగా భావించ 

వచ్చు. దీన్ని చాలా విలువైన సమైక్య భావనగా పేర్కోవచ్చు. ఆంగ్లభాష, 

వివిధ (ప్రాంతాలకు చెందిన మేధావి వర్గాల్లో భావ వ్యక్తీకరణకు ఒక (ప్రధా 

నమైన భాషగా రూపొందింది. హిందీ బాగా అభివృద్ధి చెంది జాతీయ 

భాషగా రూపొందే వరకు ఈ పరిస్థితియే కొన్నాళ్లు కొనసాగవచ్చు. శాస్త్ర 

సంబంధమైన భావాలు స్పష్టంగా, సంక్షిప్తంగా వ్య క్తీకరించడం హిందీలో 

కొనసాగుతూనే ఉంది. ఆధునిక విద్యావంతులు, పోయిన శతాబ్దం చివరి 
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వరకు స్వాతం[త్యోద్యమంతో (ప్రభావఐతులెనారు. వలసవాద నాగరకతను 

అనుసరించే బానిసలవలెకాక ఆంగ్లేయ సంస్కృతిలో ఉన్న అసలైన శక్తిని 

జీర్షించుకొన్నారు. పాశ్చాత్య ఎజ్ఞాన శాస్తదృక్పథం, ఉదార భావాలతో కూడిన 

జీవిత విధానం, ఆర్థిక అంశాలను అవగాహన చేసుకోడం, ఆ వ్యవస్థను అవ 

గాహన చేసుకోగలిగిన మానసిక శక్తిని ఎర్పర్చుకొన్నారు. 

సక్రమమైన ఆధునికీకరణానికి ఈ నూతన వైఖరిని తీసుకొని రావచ్చు. 

మన జాతీయ జీవన విధానంలోకి ఈ భావాన్ని చొప్పించవచ్చు. దీన్ని 

అన్ని సాంస్కృతిక రంగాలకు కూడలిగా చేయవచ్చు. అప్పుడే సామర 

స్యంతో కూడిన జాతీయ సంస్కృతి ఏర్పడుతుంది. మన రాజకీయ, ఆర్థికా 

భివృద్ధికి ఆధునిక పాశ్చాత్య సంస్కృతిలోని మౌలిక సిద్ధాంతాలను జీర్ణం 

చేసుకోడం చాల అవసరం. అప్పుడే మనం ఆశించిన సాంఘీక, (పజా 

స్వామ్య, లౌకిక, (ప్రణాళికాబద్ధమైన పారిశ్రామిక విధానాలను సాధించవచ్చు. 

సాంస్కృతిక సమైక్యతకు, వీటన్నింటికంటే ప్రధానమైన అంశం ఎమంటే, 

భారతదేశంలో అధిక సంఖ్యాకులకు ఆధ్యాత్మికపరమైన, నెతికపరమైన, 

సామాజిక భావాలను హిందూమతం చేకూరుస్తుంది. జాతీయ భాష ఎర్పడ్డ 

ప్పుడు, ఈ భాషా వైవిధ్యత సన్నగిల్లుతుంది. అటువంటప్పుడు జాతీయ 

సంస్కృతి అనే సమస్య చాల చిన్న సమస్య అవుతుంది. హిందూ మతా 

నికి, ఇతర అల్ప సంఖ్యాకవర్గం వారి మతాలకు అవగాహన ఒక్కటే అవ 

సరం. ఇప్పటికీ చిన్న చిన్న మతాలకు సంబంధించిన సిక్కులు, కస్త 

వులు, పార్శీలు హిందూ మతంతో కల్సిపోయారు. దాదాపు వారిని హిందు 

వులు అంగీకరిస్తున్నారు అల్బ సంఖ్యాకవర్గాల్లో అధిక సంఖ్యాకులు ముస్లీంలు. 

వీరి సంఖ్య ఆరుకోట్లు. జనాభాలో వీరి శాతం పదో లేక పదకొండో వంతు. 

భారతదేశంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న నాంస్కృతిక విధానంలో వీరు ఇమ 

డగలరా లేదా అని చాలామంది భాఎఐస్తున్నారు. ముస్తేంలు ఒకప్పుడు హాందు 

వులతో కలిసిపోయి హిందూస్తానీ సంస్కృతిలో భాగమైనారు. మరల ముస్లింలు 

హిందూ సంస్కృతితో కలవగలరా అనే (ప్రశ్న ఉదయిస్తుంది. ఇది సంశయా 

త్ములను సంతృప్తి పరచలేదు. ముస్లింలకు హిందువులకన్నా ప్రత్యేక సంస్కృతి 

ఉన్నందువల్లే, దేశ విభజన జరిగింది. అందువల్ల మౌలికమైన ఈ ఇరువురి 

సాంస్కృతిక విధానాలను గమనించి, వారిరువురిలో సామరస్యం తీసుకొని 

వచ్చే విధానాన్ని పరిశీలించాలి. 
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హిందూ, ముస్లీం సంస్కృతుల్లోని (పధాశాంశాలను పరిశీలించి, వివ 

రించాల్సి ఉంది. ఇరువురు, సంధి యుగంలో ఎన్నో మార్పులకు గురవుతు 

న్నారు. ఎన్నో సంఘర్షణలు వాళ్ల మనస్సుల్లో తలెత్తుతున్నాయి. కవి తన 

కాలానికి (పతిబింబం. (పజల భావాలే ఆయన భావాలు. వున కాలంలో 

అదృష్టవశాత్తు అటువంటి కవులు ఇద్దరున్నారు. హిందువుల్లో టాగోర్, ముస్టీంల్లో 

ఇక్సాల్.. బాందూ సంస్కృతిని గురించి టాగోర్, ముస్లీం సంస్కృతిని గూర్చి 

ఇక్బాల్ అర్థం చేసుకున్నట్లుగా మరెవరూ అర్థం చేసుకోలేదు. వారి (పేర 

ణతో నూతన సాంస్కృతిక భావాలు తలెత్తాయి. 

భిన్నత్వంలో ఎకత్యమనే ఈ సిద్దాంతం, ఇంతకు ముందే మనం 

పేర్కొన్నాం, అదే భారతీయుల మౌలిక లక్షణం. కేంద్రీకృతమైన ఈ ముఖ్యాంశం 

వాస్తవానికి జీవాన్ని చమారేది; ఇది. మత. అనుభవమే; మతతత్వమే భార 

తదేశంలో (ప్రధానమైన అంశం. వాస్తవానికి భారతదేశంలో నైతిక విలువ 

లకు మత సంబంధమైన విలువే కేంద్రీకృతంగా ఉన్నాయి. ఈనాటికీ మత 

తత్వం ఈ విధంగా ఛాందసులైన భారతీయుల మనసుల్లో (పవహించేట 

ప్పుడు, అది చలించకుండా ఉండటానికి కాని, ఆధునిక విద్యావంతుల్లోని 

డొల్లతనానికి కాని మత గేరణ ఎక్కువ. కాబట్టే, ఇద్దరూ జీవితతత్వాన్ని 

మతం లేకుండా ఊహించుకో లేదు. 

సూర్యుడు సోలార్ విధానంలో ఎ విధమైన స్థానంలో ఉన్నాడో, అల్లె 

మతం కూడా మన జీవితాల్లో చాలా పధానమైన స్థానంలో ఉంది. వైజ్ఞానిక, 

సాంస్కృతికోద్యమాల్లో బాందువులకు స్ఫూర్తినిచ్చింది ఈ మత (పరణయే. 

వారిలో ప్రముఖుడు, ఛాందసత్వాన్ని వ్యతిరెకించిన వాడు టాగోర్. ఆయన 

తలుపులను తెరిచి, ఆధునిక పాశ్చాత్య (ప్రపంచ వెలుగును ఆహ్వానించాడు. 
(పకృతిలోని రహస్యాలను, వాటి బలవత్తరమైన శక్తులను, చట్టాలను గుర్తిం 

చాడు. ఈ శక్తుల నియంత్రణ ఎ విధంగా జరుగుతుందో తెలుసుకున్నాడు, 

వీటిని మానవుని భౌతిక సంక్షేమం కోసం ఎ రకంగా అభివృద్ధి పరచవచ్చో 

అర్థం చేసుకున్నాడు. కాని, ఈ ఆదర్శం కూడా అతనికి తృప్తినివ్యలేదు. 

సత్యాన్వెషణకు సరైన జవాబు దొరకలేదు: ఎ ఉపనిషత్తు లైతే, 2500 సంవ 

తరాలు సత్యాన్వేషణకు ఉపకరించాయో వాటివెపే ఆయన మొగ్గుచూ 

పాడు. కలాకారునికి (పకృతికి ఉన్న సంబంధాన్ని టాగోర్ ఈ విధంగా 

పేర్కొన్నాడు. 
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(పపంచం (ప్రశ్నిస్తుంది: “స్నేహితుడా! నీవు నన్ను+చూచావా? నాకు 

ఆహారాన్ని, పండ్లను అందిస్తున్నందుకు కాదు. ఏ చట్టాలను నీవు కనుక్కొ 

న్నావని కాదు. నీకు నచ్చిన వ్యక్తిగా నీవు నన్ను గ్రేమిస్తున్నావా?” 

కళాకారుడు ఈ ఎధంగా జవాబు చెప్పాడు: “నిజంగా నిన్ను చూచాను. 

నిన్ను తెలుసుకోని నిన్ను (ప్రేమిస్తున్నాను. నీవు నాకు ఉపకరిస్తావని కాదు. 

నా అదికారం కోసం నీ శాసనాలను వాడుకోడానికి కాదు. నాకు తెలుసు. ఆ 

శక్తులు ఎట్లా పనిచేస్తాయో, ఎట్లా నడిపిస్తాయో, ఎలా అధికారానికి వస్తాయో; 

వాటి కోసం కాదు. నీవు ఎక్కడున్నావో, నేనేమిటో నాకు తెలుసు.” ఈ 

విధంగా నిరపేక్తుడైన భగవంతుని తెలుసుకోడంలో “నీవు*, “నేను అన్న 

భేదభావాన్ని తొలగించిన, హిందూ తాత్విక సిద్ధాంతంలో కీలకమైంది నైతిక 

విలువ 

ముస్టీంల్లోని ఛాందస విభాగం-మతం, సాంస్కృతిక జీవితానికి (పధా 

నమైందిగా-భాఐన్తారు. ఆధునిక వఐద్యావంతుల వర్గం కూడా సంస్కృతికి 

మూలం మతమనే విషయాన్ని గుర్తించారు. ఆధునిక మతతత్వానికి ప్రత్యే 

కమెన |(పతినిధి ఇక్సాల్. అతడు మత (ప్రవక్త కాదు కేవలం మతతాత్వి 

కుడు, కవి మాత్రమే. ఆయన ఉన్నత విద్యాభ్యాసం ఇంగ్లండ్, జర్మనీల్లో 

జరిగినందు వల్ల టాగోర్ కన్నా ఎక్కువ పాశ్చాత్య తత్య (పభాఎతుడు. 

సాంస్కృతిక సమస్యల పట్ల ఆయన దృక్పథం శాస్త్రియమైంది, విమర్శ 

నాత్మకమైంది. మత ప్రాధాన్యతను గూర్చి టాగోర్ ఎట్లా భావించాడో ఈయన 

కూడా ఆ విధంగానే భావించాడు. 

మతం ఎ విభాగానికి చెందిన విషయం కాదు. ఇది కేవలం తాత్విక 

విచారం కాదు, కేవలం ఒక భావన కూడా కాదు; కేవలం ఒక ఆచరణ 

కూడా కాదు. (పతిబింబ విశ్లేషణలో మతమే కేంద్ర బిందువు అని తెలుసు 

కోవచ్చు.” 

టాగోర్ వలె ఇక్సాల్ మత స్వభావమేమిటంటే, మనిషికీ, సత్యానికీ 
ఉన్న సంబంధమే. ఆయన దృష్టిలో “ఖురాన్ (ప్రధానోదేశం మానవునిలో 

1 టాగోర్. పర్ఫనాలిటీ, పుట 22. రాధాకృష్ణన్ రాసిన రవిందనాజ్ టాగోర్ తత్త్వం,” 
మేక్మిలన్. పుటలు 130-131. 

౨ ఇక్సాల్. ‘Reconstruction of Religious Thought in Islam 'పుట ఎ. 
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ఉన్నత చైతన్యాన్ని మేల్కొల్చి, దేవునితోను, (పపంచంతోను సంబంధాన్ని 

ఏర్పరచడం. '' 

మేధోపరమైన విచేషణకు పటం మౌలికమైన మతానుభవం, హిందూ 

ముస్టేంలకు ఒక్కటె. ఇప్పటిలాగే మధ్యయుగాల్లోని హిందూ మత భక్తులకు, 

ముస్లీం సూఫీలకు కూడా ఈ భావం సమానంగానే ఉండేది. 

ఈ ఆధ్యాత్మిక అనుభవంలో, స్యల్ప తేడాలు, హిందూ ముస్టేంలలో 

ఉండవచ్చు. ఈ ఇద్దరు తాత్విక కవులను విజ్ఞానపరంగా చూచినప్పుడు, 

యిద్దరి తాత్విక 'కవుల్లో ఎవో కొన్ని తేడాలుండవచ్చు. సత్య సాధనకు టాగోర్ 

దృష్టిలో, తమ దేవుడే కారణమని భావించవచ్చు. ముఖ్యంగా భక్తి ఉద్యమ 

కారులైన మాధవాచార్య, రామానంద్, కబీర్, చైతన్య చేసిన కృషి (ప్రధానం. 

అంతేగాకభక్తి ఉద్యమం, వేదాంత మార్గానికి సంబంధించిన భావం కూడా. 

టాగోర్లో ఎంతో మార్పు తేవడానికి ఇవి కారణమైనాయి. భగవంతుడంటే 

మానవుడి ఆత్మకు సంబంధించినవాడు. ఆయనకు రూపురేఖలుండవు. 

ఒకచోట టాగోర్ ఈ విధంగా పేర్కొన్నాడు. “ఆత్మ ఆకాశం వరకు 

వ్యాపిస్తుంది. మచ్చలేని ఆ స్వచ్చమైన ఆకాశంలో విహరిస్తుంది. రాతి, 

పగలనే తేడా ఉండదు. రూపురేఖలుండవు రంగు, రుచి ఉండదు ఈ ఒక 

మాట కూడా ఉండదు.” 

టాగోర్ తత్వంలో మనిషికి, దేవునికి రెండు అంశాల్లో సన్నిహతత్యం 

వుంది. తాను భావించే భగవంతుడి విషయంలో ఆత్మ స్వతంతమైంది., భగ 

వంతుడు నిరపేక్షకుడైనప్పుడు అతన రూపు కన్పించదు కేవలం పరమా 

రమే కన్పిస్తుంది, ఆయణలా పేర్కొన్నాడు. ““పేమలో, తనకు సంబంధిం 

చిన అంశముంటుంది మిగిలినప్పుడు అది ఉండదు, “నేను” లేక “అహం 

అనే భావముంటుంది. లేకుంటే “నేను కాదు” అనే భావం ఉంటుంది. స్వార్థ 

పరత్యం లేకుంటె (పేమ అర్థం ఎమిల్? స్వార్థం ఉన్నటైతే (పేమ సాధ్యం 

కాదు.”' 

ఈ ద్వంద్వ సిద్ధాంతాన్న మనిషికి, భగవంతుడికి ఉన్న సంబంధాన్ని 

డా॥ రాధాకృష్ణన్ ఈ విదంగా తెలియజేశాడు: తన పరిమిత విజ్ఞానంతో, 

REE 

1. ఇక్ఫాల్, పైన చెప్పిందే, పుట గ. 

2. గీతాంజలి, పుట.67, రాధాకృష్ణన్, జన చెప్పిందే, పుట 47. 

3 సాధన, పుటలు. 114-15 రాధాకృష్ణన్ పైన చెప్పిందే. పుట 53. 
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“కఠోర సత్యానికి మనిషి భయపడతాడు. .తనకంటే భిన్నమైన భగవం 

తుణ్ణి తన ఇష్టదైవంగా భావఎసాడు. కాన, అంతకన్నా ముందుకు పోలేడు. ఈ 

రకమైన మురో విశేషణను అధిగముంచి, మత అంతర్యాణిని తెలుసుకోగలితే 

దెప్పునీతో ఐక్యం కాగలడు, మనిష ప్రపంచాన్ని తెలుసుకోగలడు. 

ఇక్సాల్ తాత్విక చింతనలో తుదిసత్యం రెండు ఆలోచనా (సవంతుల 

కలయిక ద్యారా లభిస్తుంది. (అ) ముస్లిం సూఫీల షాహుదీ విధానం. వారి 

భావాలన్నీ ఖురాన్ మూలంగా లభ్య మైనాయి (ఆ) ఆధునిక యూరోపియన్ 

తత్వవేత్త లైన నిట్సీ, బర్గ్సన్ (Nietzsche and Bergson)o తాత్వికత 

నుండి లభించాయి. ఇక్సాల్ వీటిని కలిపి సామరస్య విధానాన్ని కనుక్కోవా 

లన ప్రయత్నిం చాడు ఆయన తుట్టతుది సత్యాన్ని, “వ్య క్తిత్వం” అనే మంచి 

అర్థంలో ఈ విధంగా పేర్కొన్నాడు. “విమర్శనా దృష్టితో చూచినప్పుడు 
మన అనుభవంలో సత్యం అనేది హేతుబద్ధంగా, మన అనుభవానికి అను 

గుణంగా “జీవితాన్ని నడిపించేది. దాన్ని ఒక దానితో ఒకటిగా, పెనవేసు 
కొన్న అన్న అంశాలతో చూడాలి. కేంద అంశమెకటి ఉంటుంది. అదే 

మనిషి నడవడిక. ఇది జీవిత స్వభావం కాబట్టి, అంతిమ జీవితాన్ని అహం 

గానే పరికించాలి.”! 

నిరపేక్ష స్థితికి, మానవ వ్య క్తిత్వానికి మధ్య ఎలాంటి సాదృశ్యం 

లేదని ఇక్బాల్ హెచ్చరించాడు. ““అంతిమ సత్యం జీవితాన్ని సృజనాత్మ 

కంగా నడిపించే హేతుబద్ధమైన (ప్రక్రియ. జీవితాన్ని “అహం” అనే దృష్టితో 
చూడ్డం, మానవుడి ఊహను బట్టి దేవుడిని ఊహించడం కాదు. మామూలు 
అంశమైన అనుభవాన్ని గుర్తించడం. జీవితం రూపులేని దవం కాదు. అయితే 

అది ఏకత్వానికి వ్యవస్థీకృతమైన సిద్ధాంతం, సంయోగాత్మకమైన కార్య 
క్రమం. ఇది నిర్మాణాత్మకమైన విధికోసం చేసే ఒక ప్రక్రియ.” 

టాగోర్, ఇక్బాల్ ఆ మత సంబంధమైన అనుభవాలను పురస్కరించు 

కొని, వారి వారి దృష్టితో చేసే వ్యాఖ్యానాలను తెలుసుకోవచ్చు. టాగోర్ 

యొక్క దేవుడు, వేదాంత సంబంధమైన (బాహ్మణుడు, తన దైవం అనే 

భావం, జీవించడానికి ఆశను, కవిత్యం రాయడానికి ఆసక్తిని కల్పిస్తుంది. 

1 ఇక్బాల్, వెన చెప్పిందే, పుట 74. 

ఎ. ఇక్స్చాల్ పైన చెప్పిందే, పుట 58. 
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ఆయనకు సత్యభావన పరిముతమైంది. ఇది మానవుడి పరిబుత ఎజ్జా 

నానికి సంబంధించింది. ఇక్సాల్ భావనలో దేవుడు వ్య క్రిత ఎకత్వానికి 

మారు రూపం, ఏకైక ఆదర్శమూర్తి, వేదాంతానికి సమమైన వాడు. సూఫీ 

లందరికీ యీ నమ్మకం ఉంది. ఇక్చాల్ దృష్టిలో యిది హృదయానికి సంబం 

ధించిన దశ. సత్యాన్వేషణలో మధ్యే మార్గం. టాగోర్, ఇక్చాల్ ఇరువురూ 

ఆస్తికత, ఎకత్వ సిద్ధాంతాలు రెండింటినీ అంగీకరించారు. ఈ సిద్ధాంతాల 

పోలికను అంచనా వెయ్యడంలో ఇద్దరికీ మధ్య తేడా కన్పిస్తుంది. 

అయితే ఇరువురి అంటే ఇక్సాల్, టాగోర్ మౌలిక తాత్విక భావా 

లను పోల్చే ముందే హిందూ, ముస్టం మత సంబంధమైన మత, సాంస్కృ 

తిక వ్యత్యాసాలను పరిశీలించాల్సి ఉంది. వేలికి, ఆ తత్వాలు (పాతినిధ్యం 

వహిసాయో అన్న విషయం, కేవలం వెజ్జానిక స్థాయివరకే పరిఐి: శు 

ఆంది. వాస్తవిక, మత పరమైన జీవితానికి సంబంధించి హిందూ ముస్లీంల 

దరూ. వారి వారి అనుభవాన్ని బట్ట, ఆదర్శవంతమైన ఎకరూపతను బట్టి, 

ఆస్తికతను బట్టి నిరూపంచు కొంటారు. రెండూ, ఈ దృష్టతో చూచిన 

ప్పుడు, సమానంగా ఉన్నాయా? వాటి దృష్టి ఎమిటి? భక్తి ఏర్పడ్డానికి పరి 

స్థితులేమిలి? వీటన్నిటిని పరిశీలించడానికి వారి వారి మత సారాంశమే 

మిటి? హిందువులు వేద వాజ్మయం నుంచి చదివే శ్లోకాలు లేక భగవద్దీత, 

ఇవి నిరపేక్ష సత్యం గురించే, అయితే దీనికి పేరుగానీ రూపంగానీ ఉండని, 

నిరాకారుడైన దేవుని, ప్రమతో ఈశ్వరుడు, ఆయన అవతారాలను భక్తితో 

పూజించడం జరుగుతుంది. ముస్తంలు. అల్లాకోసం (బార్గనలు భక్తి శద్ధలతో 

చేస్తారు. సూఫీ కవులు రాసిన పద్యాలను పాడతారు. డేవుడు సర్యాంత 

ర్యామి, సృష్టకర్త. మానవుణ్ణి కూడా సృష్టైంచినదతడే హిందూ భజనపాట 

లను ముస్లీం హక్కానీ వల్ల వేసే మంత్రాలుగా మార్చవచ్చు ఈశ్వరుడు 

బదులు అల్లా అన రాయడం. అటే, ముస్లీం పాటలను, పే 

హిందువులు ఉపయోగించుకుంటున్నారు. హిందూ, ముస్లంలు ఇరువురు 

ఒకరి సంగీత కచ్చేరీలకు మరొకరు హాజరవుతున్నారు. దేవుడిని తాము 

కొలిచే విధానం, కర్మకాండలు వేరైనా హెందుపులు కవ్వాలీ ముస్లీంలు 

“భజన మండలికి” రావడం జరుగుతూనే ఉంది. 

టాగోర్, ఇక్బాల్ ఇరువురి తాత్విక సిద్ధాంతాలను, మానవ వ్యక్తిత్వం 

మనిషికి దేవుడికి ఉన్న సంబంధాన్న చూచినప్పుడు, వారి వారి భావాలు 
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అర్థమౌతాయి. టాగోర్ మానవుని వ్యక్తిత్వాన్ని సాపేక్షం కంటే వాస్తవంగా 

హం? నిరపేక్ష సత్య దృష్టి కన్నా మానవతా దృక్పథంతో చూశాడు. 

సత్యాన్ని టే దృష్టితో చూస్తామో, వ్యక్త మనస్సు ఎలా ఉంటుందో, అదే 

భావన అనంతమైన విశ్వాన్ని దర్శించినప్పుడు ఉంటుంది. ఎప్పటికైనా, 

ఆనంతంలో లీనమవ్వాలి. గమ్యానికి చేరేటప్పుడు, వాస్తవికత పెరుగు 

తుంది, వ్యక్తిత్వం సన్నగిల్లుతుంది. పూర్తిగా తనదంటూ ఎమీ లేకుండా, 

అనంతమైన విశ్వంలో లీనమైపోవడమే అత్యున్నతమైన ఆనందం. “మని 
షికి సంతృప్తి, తాను పొందడంకంటి, తనకన్నా గొప్ప దైన దానికి ఇవ్వడం 

లోనే ఉంది.” 

ఇక్సాల్కు కన్పించే మానవుని వ్యక్తిత్వమే సత్య మైంది. అనంత 

మెంది సిరపేక్షమెందని భావిస్తాడు. అనంతంలో లీనమయ్యే దశలో ఇక్బాల్ 

దృష్టిలో పరిమిత మానవుని వ్య క్తత్వం పోదు. పెగా వ్య క్తత్వం సంపూర్ణ 

త్వాన్ని సాధించగలుగుతుంది. ఆయన, వ్యక్తి మనస్సులో వ్యక్తిత్వం అనం 

తంలో లీనమయ్యేటప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటుందని భావిస్తాడు. “అనంతం 

సహజ ధోరణిని అర్థం చేసుకోడంలోనే క్షిెష్ణత ఉంది. పూర్తిగా అనంతాన్ని 

చేరడమంటే, అది సర్యవ్యాప్తం అవాలి. ఎంత త్వరితంగా పనిచెయ్యడం 

లోనే ఉంది కాని, ఎంత విస్తృతంగా చెయ్యడంలో లేదు. ఎప్పుడైతే అతి 

త్వరలో మనం భగవంతునిలో లీనం కావాలనుకుంటామో, మనలోని “అహం 

తగ్గడం _పారంభిస్తుంది '" 

కోడం జరిగింది. ఆయన డ 

స్తుంది. మాయ, అహం, పరమాత్మ, భౌఆక (పపంచం, ఇవన్ని అనంత 

సత్యంలో రెండు భాగాలు వీటిలో ఒకటి ఎక్కువ పనిచేస్తుంది. రెండోది, 

సబుగా ఉంటుంది. భౌతిక పపంచంలో మనుగడ సాగిస్తుంటే, ఆధ్యాత్మిక 

మనిషి, (ప్రపంచంతో ఉన్న సంబంధాన్ని గుర్తిం 

చక, కేవలం జైలు పక్షిలా జీవిస్తే దాని గోడలు పూర్తిగా అతనికి కొత్త అవు 
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తాయి. (పతివస్తువులో ఆధ్యాత్మికతను చూచినప్పుడు, అతడు తను జన్మం 

చిన ప్రపంచపు సంపూర్ణతను ఆర్థం చేసుకుంటాడు. వాస్తవానికి దగ్గరౌ 

తాడు. అన్నింటితో సంయమనం ఏర్పడుతుంది. ”! 

ఇక్సాల్ యొక్క [ప్రాపంచిక భావం, సత్యంలాగే, ఖురాన్ నుంచి (గహిం 

చడం జరిగింది. అబే కొంత భాగం జీవశక్తి తత్వానికి సంబంధించింది. 

(పపంచ స్వభావం సత్యమనే భావన ఆయనకుంది. ఇది దేవుడి వునికికి 

విరుద్ధమైంది కాదు. “దేవునికి అలవాటు" అయిందే. “ఇది భౌతికమెన 

పదార్థం కాదు. ఎన్నో సంఘటనల పలితంగా, కమబర్ధమెన నడవడిక 

మూలంగా ఎర్చడింది. అలాంటప్పుడు అత్యున్నతమైన అహానికి సాధనం 

మాత్రమే. మానవునికి నడవడిక ఎట్లో, దేవునికి స్వభావం అబే. ”* 

అనంతమైన మానవ మేథస్సు, భౌతిక (పపంచం వ్యతిరేకమైందని 

భావించి, దాన్నుంచి జాగత్తగా తప్పుకొంటుంది. (పపంచమంబే ఎర్చడ్డ 

పరిజ్ఞానం (ప్రతిక్షణం మారుతుంది. ఇది “దృష్టికి అగోచరమైన “అంత 

ర్వాణి.' అంతర్వాణి అహాన్ని గుర్తిసూనే, ఐహికమైన, అంతరిక్ష సంబంధ 

మైన, హేతు సంబంధమైన విషయాలకు (ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. మనం ఎం 

చెయ్యాలి అనేది, మనం సాధించె లక్షా కన్ని బట్టి ఉంటుంది. సాధించాలని 

చేసే పని విజయవంతమై, మన లక్ష్య సాధనకు ఉపకరిస్తుంది. 

అందుచేతనే ఇక్బాల్ (ప్రకృతిని మానవుడు అర్థం చేసుకోడాన్ని “వశ 

పరచుకోడం' అనే పదాన్ని వాడాడు. ఈ వశపరచుకోడం ద్వారా మాన 

వుడు తన వ్యక్తిత్వాన్ని సంఘటిత పరచుకుంటాడు. 

భగవంతుడి గురించి కాని, వ్య క్రిని గురించిగాని, (పపంచాన్ని గురించి 

గాని ఎర్చడ్డ టాగోర్, ఇక్బాల్ భావాలు వారి తాత్విక చింతనలోనే ఉన్నాయి. 

టాగోర్ పెన మనం చూసిన విధంగా “ఆజ్ఞానమనే తెరను తొలగించాలని 

ఇది వ్యక్తులను, భౌతిక ప్రపంచాన్ని వేరు వేరుగా భావిస్తుందనీ వీటన్నింటిని 

మించిన అలౌకికతను చేరాలంటే, అత్యున్నత సత్యాన్ని చూడాలి.” “భార 
తదేశంలో ఉన్న ప్రధానమైన ఎషయం ఏమంలే, విద్య లేకుండడమే - మని 

షిలోని నిజమైన శక్తి బయల్పడపోవడానికి కారణం. వాస్తవికమైన దాన్ని 

1. టాగోర్, సాధన పుట.క. రాధాకృష్ణన్ అన చెప్పిందే. పుట.19 

2 ఇక్బాల్, ముందు చెప్పిందే, పుటలు 53-54. 
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నాశనం చెయ్యడానికి కాదు. అది సాధ్యం కాడు కూడా. మన సత్యాన్వేష 

ణకు అడ్డు తగిలే భావనను తొలగించుకోవాలి. ఈ ఆజ్ఞానాంధకార, తెరను 

తొలగిస్తే, కళ్లు వాటంతట అవే తెరిపిడి పడాయి. అప్పుడు కంటికి నష్టం 

ఉండదు.” అప్పుడే అతడు “శుద్ధ సత్యాన్ని అన్వేషించగలడు. 
ఈ అత్యున్నత లక్ష్య సాధన, ఇం(దియాల వల్లగాని, హేతుబద్ధత వల్ల 

గాని జరగదు. అంతర్యాణి మూలంగా జరుగుతుంది. మనస్సుకు శిక్షణ ఇచ్చి, 

వైజ్ఞానిక అంతరాలను ఎప్పటికప్పుడు తట్టి లేపితే, [క్రమశిక్షణ మూలంగా 

ఒక అద్భుతమైన స్పూర్తి వస్తుంది. ఈ మత ఆదర్శమే, మానవ జీవితం 

లోని నైతిక ఆదర్శాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. మనుష్యులందరూ సమానమేనన్న 

భావన ఈ ఎకత్యోపాసన మూలంగా అర్థం అవుతుంది. ఇతరులు మనలాం 

టివారేననే భావం కలగడం, వారిని (పమించడం జరుగుతుంది. వారికి సేవ 

“చేయగలుతాము. అన్నింటికి మూలమిదే. మనిషికి, మనిషికీ మధ్య తేడాలు 

రావడం ఇతరుల కంటే మనం  వేరనే భావన, కోరికలను తలెత్తనియ్యడమ 

నేది అన్నింటికన్నా నికృష్ణ మెంది. “మన కోరికలే, సత్యాన్వేషణ పరిధికి 
(పతిబంధకాలౌతాయి. మనస్ఫూర్తికి అడ్డు తగులుతాయి. తప్పు చెయ్యడా 

నికి అవకాశాన్ని కల్పిస్తాయి. భగవంతుడి నుంచి దూరం చేసాయి. మనలోని 

అహాన్ని పంచుతాయి. పాపం అనేది ఒక చర్య మా(తమే కాదు. అదొక 

జీవిత విధానం. మన లక్ష్యం, అత్యున్నత సత్యాన్ని తెలుసుకోడమే. మనం 

దరం ఒకటి కాదు. ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రత్యేక మనుగడ ఉంది. 
కవిత్వం మనిషిని వ్యక్తిగత కోరికల నుంచి తప్పిస్తుంది. “కవులమైన 

మనం మానవులు కోరికలు లేకుండా స్యేచ్చగా ఉండాలంటాం,” తను 

ప్రత్యేకమైన వ్య క్తిత్వం ఉన్నవాడని భావేన తొలగించుకుంటే, అహానికి, పర 
మాత్మకు సంబంధాన్ని కళాకారుడు గుర్తించగలగాలి. (ప్రపంచానికి మనం ఈ 

రకంగా చెప్పాలి. “నీవెక్కడున్నా, నేను చూడగలుగుతాను. నేనేమిటో 

1. టాగోర్, సాధన. పుట 72, రాధాకృష్ణన్నుంచి గ్రహించబడింది. ముందు చెప్పిందే, 
పుటలు 112-13. 

2. టాగోర్, ముందు చెప్పిందే, పుట. 111. రాధాకృష్ణన్ ముందు చెప్పిందే. పుట. 94. 

3. టాగోర్. ది సైకిల్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్” పుట. 18. రాధాకృష్ణన్ నుంచి గ్రహించడం 
జరిగింది. ముందు చెప్పిందే, పుట. 121. 
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351 తెలుసుకుంటాను.” ఈ రకంగా సత్యాన్ని భావించడమే కళకు, కవిత్వానికి 
ప్రధానమైంది. “ప్రాచీన భారతదేశంలో అలంకార శాస్త్రవేత్తలు సారస్వతాన్ని 
చదవడమే ఆనందదాయకమని చెప్పడంలో ఏమాత్రం సందేహించరు.”” 

ఇక్బాల్ జీవితతత్వాన్ని పరిశీలిస్తే, పుట్టుక నుంచి కష్టపడి పని చెయ్యాలి 
అనే భావన అందులో (ప్రధానమైంది. టాగోర్ కూడా పనిమీదనే (శ్రద్ద చూపాడు. 
మార్పు అనేది, టాగోర్ సిద్ధాంతంలో (ప్రధానమైంది. ఇక్సాల్, “లెబెన్ సాన్స్ 

చుంగ్'లో కృషి, అందుకోసం పాటుపడ్డం అనేవి, నిర్మాణమంతటికీ (పధాన 

మైనవి. ఆయన దృష్టిలో మానవ జీవితాదర్శం, తనది కానటువంలిదాంట్లో 
లీనం కావడం కాదు. తను స్యయంగా పెకి రావడం. దేవుడు నిరపేక్షకుడు, 
నిరాకారుడు. మనిషి కృషిచేసి తను చేయగలిగినంత చెయ్యాలి. తన వ్య క్షి 
త్వాన్ని అభివృద్ధి పరచుకొని దైవత్వానికి దగరవాలి. తనచుట్టూ ఉన్న 

(పపంచాన్ని చూచి భయపడక, (పకృతి శక్తులను, చట్టాలను, తాను దైవ 

సాన్నిధ్యాన్ని పొందడానికి ఉపయోగించాలి. “నూతన ప్రపంచాన్ని ఊహిం 
చుకొని, అది ఎట్లుండాలి, తనలోని స్వార్థచింతన ప్రత్యేకతను సమగ వ్యక్తి 

త్వాన్ని సాధించాలంటే. నిరంతర జీవిత కొనసాగింపుకు, వివిధ పరిసరా 
అనం. చుపళంగతయుకో వాలి 

సత్యాన్వేషణలో, సూఫీలు పేర్కొన్న [కమశిక్షణకంటే, (ప్రకృతిని జయిం 

చడం మంది మానవ వ్యక్తిత్వ పెంపుదలకు చేసే. పోరాటం, ఇక్సాల్ 

పేర్కొన్నట్లు “మన జీవితాన్ని మలచుకోడం, మన తెలివితేటలకు వన్నె 
తేవడం, మానవ అనుభవాలతో, మనల్ని మనం వన్నె తెచ్చుకుంటూ, 

వైజ్ఞానిక (ప్రయత్నంతో అడ్డంకులను తొలగించుకోడం * 

_ (ప్రపంచాన్ని గూర్చిన విజ్ఞానాన్వేషణలలో ఎంత లోతుకు పోగల్సితే, 
అంత వైజ్ఞానికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగగల్లుతాం. “(పకృతి పరిశీలనలో, 

దైవత్వంతో ఎకం కావడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇది ధ్యానంలో ఇంకో మార్గం 

1 టాగోర్, వ్యక్తిత్వం పుట 22, రాధాకృష్ణన్ నుంచి గ్రహించడం జరిగింది పుట.131 

టాగోర్, పెన చెప్పిందే, పుట. గ; రాధాకృష్ణన్. పైన చెప్పిందే. పుట 126. 

ఇక్సాల్, పైన చెప్పిందే. పుట 73. 

“aw గ 
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మంచ చెడ్డలకంలే ఉన్నతమైంది, సామాజిక న్యాయలకన్నా స్వేచ్చాయు 

తమైన మానవ వ్యక్తిత్వాన్ని కోరలేదు., ఇక్బాల్, వ్య క్రిత్వాభివృద్ధి, స్వేచ్చ. 

సోదరత్వం, సమానత్వంతో వ్యవస్థికృతమైన సమాజంలోనే లభిస్తుందంటాడు. 

దైవభక్తి అనేది అవసరమే. టాగోర్లాగే, ఇక్బాల్ మానవత్వ సమైక్యత అవ 

సరమని భావిస్తాడు. దానికి నైతిక జీవితం ఉండాలి. ఈ భావన భగవంతుని 

నుంచి సం[కమించదు. సృష్టనుంచే లభిస్తుంది. మనుషులందరూ ఒకటే. 

నిరంకుశ మనుగడలో భాగమని కాదు. వారినందరిని సృష్టంచింది భగవం 

తుడే. వ్యక్తిత్వ న్యాయం (ప్రకారం మానవుని ఎదుగుదల చాలా ముఖ్యం. 

అతడు సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలి. దేవుని (ప్రతినిధిలా బతకాలంటే, (ప్రకృతి 

శక్తులను నియం|తించుకో వాలి. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మునిగిపోవాలి. నీతికి, 

కళకు ఈ జీవితమే ముఖ్య మైన ఆదర్శం. 

ఇక్బాల్, టాగోర్ ఇరువురికీ కళలన్నీ సత్యాన్వేషణకు ఉపకరిస్తాయన్న 

సిద్ధాంతంలో నమ్మకముంది. కళ నిర్వ ర్తించాల్సిన విధుల విషయంలో ఇద్ద 
రికీ తేడా ఉంది. ఇక్బాల్ దృష్టిలో (ప్రధానంగా కళ అంటే ఆత్మకు, పరమాత్మకు 

తేడా లేక పోవడం. ఈ రెంటి మధ్య తేడాను పోగొట్టి మనిషి వ్యక్తిత్వాన్ని 

పెంపొందించడం, అతని జన్మ రాహిత్యానికి తోడ్పడ్డం. అది విరామం కాని, 

పూర్తి మైకాన్ని కాని, ఎకీభావన కాని కోరుకోకూడదు. సృజనాత్మకమైన 

విరామ రాహిత్యాన్ని, మార్పు చెందుతున్న ఉత్సాహాన్ని, వేదాంత సంబంధ 

మెన ఉత్సాహాన్ని పొందాలి. “కళ ఉద్దేశం, జీవితానికి సంబంధించిన 
అనంతత్వాన్ని పాందాలి. ఉచ్చా్టసాల్లాంల్ కొన్ని క్షణికమైన ఆనందాలు 

కావు. కవిత్వ రురీ, సంగీత "విద్వాంసుని గానమాధుర్యం, పూలు, దుఃఖపూ 

రితంగా ఉండడం, ఉదయాన వీచే గాలి కాదు. ఒక అద్భుతం జరగకుంటే, 

అణగారి పోయిన దేశాలు మరల అవతరించవు. నిజమైన కళ మోసెస్ తన 

గారడీతో అద్బుతాన్ని కలిగించినట్లు నైలునదీ లోయల్లో చొచ్చుకుపోతుంది. ”! 

ఈ విధంగా వాల్డన్ ఛాంగ్, అస్పష్టమైన క్రణికంలాగే, ఆధునిక హిందూ, 

ముస్లీం విద్యాధిక వర్గాలు, టాగోర్, ఇక్బాల్ తత్త్వాల్లో (ప్రతిబింబిస్తారు. భార 

తీయ తత్వంలో, మతస్ఫూ ర్రితో పయనించే పాయలు రెండింటికీ ఆధార 

మొక్కటే. అవి ఒకే వైపున పయనిస్తున్నాయనే విషయం తేటతెల్లమౌతుంది. 

1: ఇక్సాల్, మన చెప్పిందే. 
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అందువల్ల, రెండింటికీ తేడా లేదు. ఆలోచనా విశేషణల్లో హిందూ, ముస్తం 

మతాలనే తేడాతో వచ్చిన రెండు పాయలు మాత్రమే యివి. మరల అవి 

కలుసుకొంటాయి. జీవితంలో సామాజిక, నైతిక, రసానుభూతి కలినప్పుడు 

అఐ ఒకటౌతాయి. 

హిందూ, ముస్లీంల జీవితాల్లోని (పధానాంశాలను పరికించినప్పుడు, 

రెండు వందల సంవత్సరాల నుంచ (పత్యేక ఉద్యమాలు తల ఎత్తినా, 

అక్సర్ కాలం నుంచీ ఏర్పడ్డా సాంస్కృతిక సమ్మేళనమనే అంశం ఇంకా 
చెరిగిపోలేదు. ఆధునిక పాశ్చాత్య సంస్కృతి [ప్రభావాల మూలంగా రెండిం 

టికీ సంబంధించిన సమానాంశం కూడా -దృడపడింది. 

హిందూ, ముస్లం నైతిక భావాలు, భిన్నమైన తాత్విక దృక్పథాలతో 

తలెత్తినప్పటికీ, రెండు మతాల మౌలికమైన మతానుభవాలు ఒక్కటే. భౌతిక, 

ఆర్థిక పరిస్థితులు, ఆచరణలోని నైతిక శిక్షా స్మృతులు సమానమే. ఇక్కడ 

మనం రెండు ఉదాహరణలివ్యవచ్చు. దెవునైప ఉన్న భక్తి భావం, (పేమ 

రెండు మతాలకు సమానం. నిస్వార్థపరత, సంఘౌసెవ, బెదార్యం, తమ 

బంధువులపపై అపారమైన (పమ, అతిథి మర్యాదలు, దాన, ధర్మ 'గుణాలు 

(కై 9స్తవులు పాటించే చారిటీ’) ఇరువురికీ సమానమే (గ్రీకుల నాలుగు 
సూత్రాలకంటె, ఇవి (పధానమైనవే. ఈ గుణగణాలను ఇద్దరూ తుదిదాకా 

లాగి అవలక్షణాలుగా తయారు చేసేంత వరకూ వెడతారు. నిస్వార్థం, సేవ, 

ఆతిథ్యం, అనే మంచి గుణాలను దుబారాపరులు, నిష్కు9యాపరులు, ఐచ 

క్షణా రాహిత్యంగా దుర్వినియోగం చేస్తారు. బెదార్యం మూలంగానే, వృత్తిగా 

చేసుకున్న బక్షగాళ్లు, పరాన్నభుక్కులు తయారవుతారు. బంధువుల పట్ల 

ఆదరణ మంచిదేకాని బంధుప్రీతి విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది “మురవ్వత్' 

(Muruwwat) అనే అరబ్ పదానికి శరణాగత రక్షణ అనే అర్థం ఉంది. భార 

తీయుల్లో సర్వ సాధారణంగా ఉండే దయాదాక్షణ్యాలన చెప్పవచ్చు. ఇప్పు 

డది వెన్నెముక లేని బెదార్యంగా మారిపోయింది. 

మితం, వినయం, శీలం అనే గుణాలకు హిందూ, ముస్తీంలు ఇరువురూ 

(పాముఖ్యాన్నిస్తారు. పాశ్చాత్యులకు, వీళ్ళకు ఉన్న తేడా ఏమంటే, ఆస్తికి 

సంబంధించిన నేరాలనే పాశ్చాత్యులు పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు; కాని, 

శీలానికి అంత (ప్రాధాన్యత ఇవ్వరు. హిందూ, ముస్లింలు దొంగతనంకన్నా 
శీలానికే ఎక్కువ (పాముఖ్యాన్ని స్తారు. 
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ఇంకా సమానమున్న లక్షణం ముఖ్యంగా కుటుంబ జీవితాన్ని గూర్చి, 

ముస్టీంలకు సాంఘికపరమైన తేడాల్లేవని, సామాజిక క్రమానుగత [శ్రేణి 

లేదని భావిస్తాం. కులవ్యవస్థలాగే వీళ్ళకు, వంశపారంపర్యవృత్తి సముదా 

యాల మధ్య వ్యత్యాసముంది. బాందువుల కుల వ్యవస్థకు, ముస్లింల 

సామాజిక సముదాయాలకు మధ్య తేడా కొంత ఉంది ఛాందసులైన ముస్లీంలు 

విభిన్న సామాజిక సముదాయాలకు చెందినా కలిసి భోజనం అనారు బాందు 

వుల్లో ఇలా జరగడం ఒక కల మాత్రమే వారి మధ్య వివాహ సంబంధాలుండవు 

ఇరువురి కుటుంబ వ్యవస్థలు క్ పద్ధతిలో వుంటాయి. కుటుంబంలో, 

పాశ్చాతుల్లా ఒక చిన్న ఎభాగం భార్య, భర్త, బిడ్డలు అనేటట్లుగాక ఉమ్మడి 

కుటుంబ వ్యవస్థగా ఉంటుంది. 

హాందూ ధర్మ శానా ఎన్ననుసరిం చి, ఉమ్మడి కుటుంబ ఆస్తి అనేది, 

ముస్టీంల్లో షారియా మరణించిన వారి ఆస్తులు భార్యా బిడ్డలకు పంచాలనే 

విషయంలో సమానంగా లెవు. ఇరువురిలో నెలసరి ఖర్చు కుటుంబ పెద్ద 

అయిన తండి నిర్వహించడమనేది సాధారణమే. సాధారణంగా కుటుంబమంతా, 

ఒకవేళ ఉమ్మడి కుటుంబమైనా, ఒక వ్యక్తిపై ఆధారపడ్డం, అతన మరణానికి దారి 

తీస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులు, ఆర్థిక విషయాల్లోనే కాక ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా 

తమ సాంతవైనా, కాకపోయినా జోక్యం చేసుకుంటారు. 

పెద్దవాళ్లకు, ముఖ్యంగా తలితం(డులకు, విదేయత చూపడం హిందూ, 

ముస్టీంలిద్దరికీ సమానమే. భార్య కూడా భర్తకు విధేయురాలే ముస్లిం, హిందూ 

కుటుంబాల్లో స్త్రీ పరిస్థితి సమానమే ఇస్లాం మతం స్త్రీకి ఎక్కువ హక్కులు 

ఇచ్చినా, ఆచరణలో, పురుషులకు స్త్రీలు లోబడాలి. ముస్లిం సమాజంలో, 

స్త్రీలను (ప్రత్యేకంగా ఉంచడమనే కారణంగా, వాళ్లు 'పర్చనల్ లా' ఇచ్చిన 

హక్కులను వినియోగించలేకున్నారు. ఎక్కువ చదువుకోడం లేదు. అజ్ఞానం 

వల్ల వాళు తమ హక్కులను గూర్చి తెలుసుకోలేక పోవడమే గాక, నిస్సహా 

యులుగా ఉన్నారు. కిందటి దశాబ్దిలో ఈ పరిస్థితికి కొంత మార్చు వచ్చింది. 

హిందూ స్తీంలలో, కొంత తక్కువ స్థాయిలో - ముస్టీంలలో, విద్యావంతులైన 

వారిలో తమ ఆత్మ గౌరవాన్ని, హక్కులను, గట్టి (ప్రయత్నంతో కాపాడుకో 

వాలని, సమాజంలో సముచిత స్థానాన్ని పొందాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. 

ఆహారం, వేషధారణ, దైనందిన జీవన ఏధానం దాదాపు సమానమే; 

కొన్ని తేడాలున్నప్పటికీ, అవి (పాంతీయమైనవే కాని, మత సంబంధమైనవి 
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కావు. ఉత్తర హిందూస్థానంలో, ఈనాటికీ హిందూస్తానీ సంస్చాతి అభివృద్ధి 
చెందుతూనే ఉంది. పుట్టుక, వివాహం, మరణం, హిందూ, ముస్లింలలో 

సమానమే. 
హిందువులను, ముస్టింలను కలిపే శక్తివంతమైన అంశం, మొగలా 

యిల కాలంలోని లలిత కళలు. కళకు సంబంధించిన తాత్విక చింతన 

(టాగోర్, ఇక్బాల్ చెప్పినట్లు) వేరుగా ఉండవచ్చు. కాని, వారి మనస్సు 

లను కలిపిన భావం, వైజ్ఞానిక ఆనుభవాలకన్నిటికీ అతీతమైన భావం, రసా 

నుభూతియే. కళను గురించి ఆలోచించినప్పుడు అందరూ భారతీయులే. 

హిందువులెనా, ముస్టీంలైనా ఒకే (ప్రవాహంలో జీవితాన్ని గడుపుతున్నవారే. 

చల్లనైన వాతావరణంలో సేదదీర్చుకున్నవారే. భిన్న (ప్రాంతాలకు చెందిన 

వారైనా, భిన్నమైన భాషలు మాట్లాడినా, ఒకరి భాషాపదాలు ఇంకొకరికి 

అర్థం కాకపోయినా, వారి హృదయాంతరాళాల్లో వున్న భాష ఒక్కటే. ఎ 

కళను తీసుకున్నా, హిందూ, ముస్లిం కళాకారులు సోదరులే. ఈ సౌభాత్రభా 

వమే, భారతదేశ సాంస్కృతిక సమైక్యతకు ఆశాకిరణం. 

వీటికి తోడు సాంస్కృతిక జీవితానికి, ఇంకా కొన్ని శక్తులు తోడ్చ 

డ్డాయి. ఆధునిక పాశ్చాత్య (పభావాలు, ప్రధానంగా ఇంగ్లీషు భాష, (ప్రజా 

స్వామ్య భావాలు, సంస్థలు. ఉదార దృక్పథం, శాస్త్రీయ దృష్ట, ఆర్థిక పరి 

స్థితులకు సంబంధించినఐ. (ప్రధానమైన ఈ అంశాలన్నీ ముస్లీంలు స్వల్ప 

సంఖ్యాకులైనా, జాతీయ సంస్కృతిలో భాగస్వాములయ్యేందుకు దోహదం 

చేస్తున్నాయి. విభిన్నతకు ఈ సంస్కృతి అవకాశం ఇవ్వాలి. 

దురదృష్టవశాత్తూ. కొంతమంది హిందువుల ఆలోచనలను బట్టి. భాషా 

విధానంలో [పత్యేక రాష్ట్రాలుగా ఏర్పడ్డం, ముస్లింల భయాందోళనలకు 

తావిచ్చింది. సాంస్కృతిక ప్రత్యేకతల అభివృద్ధికి ఎక్కువ అవకాశం ఇవ్వ 

లెదు. 1937-47 మధ్య ఎర్చడ్డ వేర్చాటువాదం, ఆనాటి ఆర్థిక దుస్ధితి, 

జమీందారీ విధానం రద్దు, రాష్ట్ర సర్వీసుల్లో ముస్లింలను ఎక్కువ తీసుకోక 

పోవడం, ముస్లింల మధ్య తరగతి వర్గాల్లో, నిరుత్సాహాన్ని కట్టించింది. 

రాజ్యాంగ శాసనం మూలంగా, లభ్యమైన హక్కుల విషయంలో కూడా, 

ఇతరులు జోక్యం చేసుకుంటున్నారనే భావం ఎర్చడింది. వారి మనఃక్షేశా 

లను రాబోయే అధ్యాయంలో చూద్దాం. అయితే, భారతీయుల్లోని ముస్లీం 

లను గురించి ఆలోచిస్తే, వారొక ప్రత్యేక (పతిపత్తిలో వున్నారన్న భావన 
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హిందువుల్లో లేదు. అందువల్ల దీనికి 'సీత్యరమైన పరిష్కార మార్గాన్ని ఆలో 

చించాల్సి ఉంది. ఉత్తర హెందూస్థానంలోని ముస్లింలు, ఢిల్లీ సులానుల 

కాలం నుంచి, ఈనాటి వరకు, జమిందారీ లేక జాగీర్దారీ విధానంపె గాని, 

రాష్ట్ర సర్వీసులపై ఆధారపడ్డవారే. జమీందారీ హక్కులు పోయాయి. రాష్ట్ర 

సర్వీసుల్లో వాళ్ల వాటా తగ్గింది. లభ్యమయ్యే ఉద్యోగావకాశాలు తక్కువ, 

దినదిన గండం నూరేళ్ళాయుస్సులాగ పరిస్థితులు తయారయ్యాయి. రాష్ట్రం 
తీసుకున్న చర్యల మూలంగా, గట్టి దెబ్బ తిన్నవారు ముస్లీంలే. ఉద్యోగ 
సమస్య, ముస్లిం మధ్య తరగతి వర్గానిదే కాకపోయినప్పటికీ ఎక్కువ బాధ 

పడ్డ వాళ్ళు వాళ్లే. వాళ్ళ మీద (శ్రద్ధ చూపించాలి. ముస్లీంల, ఇతర అల్చ 

సంఖ్యాక వర్గాల ఆర్థిక ఇబ్బందులు, సాంస్కృతిక కేశాలను పోగొట్టడానికి, 

(పభుత్వం (ప్రయత్నిసూనే ఉంది. [పభుత్వ ఎఐఎధానం, అనుకున్నంత (పభా 

వాన్ని వాళ్ళమపై చూపలేకపోయింది. కారణాలు, విధాన అమల్లో ఉన్న నిర్లక్ష్యం, 

ముస్లీం మతనాయకత్య నిర్లక్ష్య వెఖరి. 

పె విషయాలను దృష్టిలో వుంచుకొన్నప్పుడు, ముస్లీంలు చాలా ముఖ్య 

మైన అల్పసంఖ్యాక వర్గంగా కన్పిస్తుంది. మానసికంగా, ఆర్థికంగా దుస్థి 

తికి గురయ్యారు. వారి సాంస్కృతిక హక్కులను పూర్తిగా గౌరవించ లేక 

పోయాం. ఇది సాంస్కృతిక సమైక్యతకు, దేశ (ప్రగతికి మంచిది కాదు. 

దీన్ని పోగొట్టడానికి వీలైనంత వరకు ప్రయత్నాలు చెయ్యాలి. అంటే అసం 

తృప్తి పొందిన ముస్లంలు పాకిస్తాన్తో చేతులు కలుపుతారని కాదు. వారా 

దృష్టిలో లేరు. ఆ విధంగా చెయ్యలేరు కూడా. ఏళ్లు దోహపూరితమైన శక్తు 

లకు తోడ్పడతారని కాదు, భారతదేశ సంస్కృతికి, ప్రగతికి తోడ్పడ్డ ముస్లీంలు, 
దేశ భవఐష్యత్తుకు తోడ్చడగల శక్తి ఉన్నవారు, నిరుత్సాహంగా, సోమరులు 

కాకూడదు. దేశాభివృద్ధికి అడ్డుగోడలు కాకూడదు. వళ్ళల్లో చాలామంది 

వృద్ధులు. 8 నుంచి 16 శతాబ్దాల్లో భారతదేశానికి వచ్చినవాళ్లు, పూర్తిగా 

భారతీయులయ్యారు. వీరి సమాజం భారతదేశంలో భాగమైంది. భారతీయత 

వరిలో ఉట్టిపడుతూ వుంది. భారతీయ శరీరంలో ముస్లింలు ఒక ముఖ్యమైన 

భాగం. వీరు భారత దేశాభివృద్ధికి దోహదం చేసేవారు. వాళ్లు లేకుంటే, భారత 

దేశం అనే శరీరం అంతా దెబ్బ తింటుంది. 

వ * xk 

ముగింపుగా భారతదేశంలోని వివిధ భాషాపయుక్తమెన, మతపరమైన సమా 



186 భారతదేశ జాతీయ సంస్కృతి 

జాల్లో చాలా వరకు నాంస్కృతిక సమైక్యత ఉంది. భారతీయ ముస్లింలలో 

కూడా ఈ భావం ఎక్కువే. జాతీయ సమైక్యత అంటే, పూర్తి ఎకత్యమని 

కాదు. విఎధ (పాంతాలకు, వవధ ఎఐభాగాలకు సంబంధించిన సంస్కృతిలో 

సామరస్యమేర్పడాలి. విశాలమైనదిగా, వైదిక హిందూ, బౌద్ధ, పురాణిక్ 

హిందూ, మొగల్ హిందూస్థానీ నాగరకతల నుంచీ, ఆధునిక పాశ్చాత్య 

సంస్కృతి నుంచి, పొందిన వారసత్వాల మూలంగా ఏర్పడ్డ సామరస్య 

పూర్వకమైన సంస్కృతే దేశ సంస్కృతిగా భావించాలి. 



15. నూతన జాతీయ సంస్కృతి కోసం 

1 - భావా సమస్య 

స్యాతం(త్యం, రాజకీయ సమస్యకు పరిష్కారాన్నిచ్చినా, సంస్కృతి పరంగా 

సవుస్య పరిష్కారం కాకపోగా, ఇంకా అధ్వాన్నష్థతికి వచ్చింది. 

స్వాతంతాానంతర౦ పాశ్చాత్య సంస్కృతి, ఆంగ్లభాష యొక్క (పభావం 

తగ్గనారంభించింది. దీంతో వివిధ ప్రాంతీయ సంస్కృతుల్లో విభిన్నత తారసిల్లింది. 

అధికార భాష, జాతీయ భాషల విషయంలో ఎంతో తేడా స్పష్టంగా కనిపించింది. 
మన జాతీయ సమైక్యతాభావం గట్టి పడాల్సిందిపోయి, బలహీనపడుతూ 

వచ్చింది. 

స్వాతంత్ర్యానంతరం తల ఎత్తిన భాషావిభేదం, ఎంత ఉప(దవంగా 

ఏర్పడ్డప్పటికి నీ ఎదుర్కోక తప్పలేదు. (పజాస్వ్యాబుక రాజ్యాంగాన్ని 

అనుసరించాలంటే, అధికార భాషలో ఈ మార్పు తప్పదు. అధికారం 

చెజిక్కించుకున్న ఆంగ్లేయులకు, సామాన్య (ప్రజల అంగీకారంతో పనేలేదు. 

వారు ఆంగ్లభాషను అధికార భాషగా చేశారు. ప్రాతినిధ్య ప్రభుత్వం ఎర్పడగానే, 

(ప్రజలతో సన్నిహిత సంబంధం ఉండి తీరాలనే విషయం స్పష్టమైంది. 

ఎందువలనంటే వారు వారి భాషతోనే మాట్లాడాలి. అప్పుడే వారి విశ్వాసాన్ని 

చూరగొనడానికి అవకాశం ఎర్పడుతుంది. 

ఏ ప్రాంతానికి చెందిన వారి ప్రాంతీయ భాషను, ఆంగ్గభాషకు బదులుగా 

స్వీకరించాలి. అదే విధంగా, కేంద (ప్రభుత్వం రాష్ట్ర (పభుత్యాలు పరస్పరం, 

ఉత్తర (ప్రత్యుత్తరాలు జరుపుకోడానికి, రెంటికీ సంబంధించిన ఒక అనుబంధ 

భాష ఇంగ్లీషుకి బదులుగా ఉండి తీరాలి. 

స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వం, భారత జాతీయ కాం(గెస్ మహాత్మాగాంధీ 

నాయకత్వాన, హిందూస్థాని భాషను జాతీయ భాషగా గుర్తించడం జరిగింది. 

అదే, స్వాతంత్ర్య భారతదేశ కేంద్ర ప్రభుత్వ భాషగా, సూచనగా స్పష్టకరించడం . 
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జరిగింది. అయితే, రాజ్యాంగాన్ని తయారుచేసే కాలానికి పరిస్థితులు 

అనుగుణంగా లేవు. ఎంతో కాలం, మల్ల గుల్లాలు పడిన తరువాత, కేంద 

(ప్రభుత్వ అధికార భాషగా దేవనాగరి లిపిలో హిందీని ఒక్క ఓటు ఆధిక్యతతో 

ఆమోదించడం జరిగింది. రాష్ట్రాలు వాటి అధికార కార్యక్రమ నిర్వహణకు, 

ఒక భాషను కాని, కొన్ని భాషలను కానీ, వాటి ఇష్టానుసారం స్వీకరించవచ్చు. 

హిందీ అధికార భాష కావడానికి మూడు వ్యతిరేక అంశాలు ఉన్నాయి: 

(1) హిందూస్థానీ భాషను అంటే సంస్కృత పదజాలంతో ఉన్న లేక 

సాహిత్యపరంగా ఉన్న హిందీ భాషా ప్రాముఖ్యం “హాందీ” మాట్లాడే ప్రాంతాల్లో 

కూడా తగ్గనారంభించింది. అంటే ఆ భాష మాట్లాడేవారి సంఖ్య చాలా 

స్పల్పం. (2). హిందీ మాట్లాడని ప్రాంతాలు, అనగా దక్షిణ దేశ (ప్రాంతాల్లో, 

ఆంగ్ల్గభాషకు బదులు, అధికార భాషగా హిందీని ప్రత్యామ్నాయంగా వాడితే, 

అఖిల భారత సర్వీసుల్లోనూ, కేంద్ర సర్వీసుల్లోనూ, హిందీ మాట్లాడే వారితో 

పోటీ పడలేవుని, ఈ విషయాన్ని వ్యతిరేకించారు. (3) పాశ్చాత్య 

విద్యనభ్యసించిన వారు, అటు హిందీ కాని, 'ఇటు ఇతర [పప్రాంతీయ భాషలు 

కాని, అధికార కార్యక్రమాలకు పుపయోగించడానికి, చాలాకాలం వరకు 

పనికిరావని అభిపాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా న్యాయం, న్యాయశాస్త్ర విజ్ఞానం 

వంటి సిద్ధాంతాలను ఈ భాషల్లో అర్థం చేసుకోటం చాలా కష్టమని వారు 

భాఎంచారు. 

ఈ అభ్యంతరాలను దృష్టిలో వుంచుకొని, రాజ్యాంగంలో కొన్ని రక్షణలను 

కల్పించడం జరిగింది. హిందీలోని చిన్న చిన్న పదాలను, మెళకువలను, 

కొత్త నమూనాలను, సరియెన శైలిని హిందీ నుంచి కానీ, ఇతర భాషలోంచి 

సమానంగా సరిపడేట్లు చేసుకోడానికి, హిందీ భాషను సమ(గంగా అభివృద్ధి 

చేసేందుకు, ఒక ఆదేశాన్ని కేంద ప్రభుత్వం జారీ చేసింది. దీని ద్వారా 

రాబోయే పరిణామాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని 1965 వరకు ఆంగ్లభాష అధికార 
భాషగా ఉంటుందని తెలిపింది. అవసరమైతే, ఆ తర్వాత కూడా కొంత 

కాలం వరకు ఆంగ్ల భాష ఉపయోగాన్ని పాడిగించ వచ్చని తెలియజేశారు. 

న్యాయశాస్తానికి సంబంధించి, సుప్రీంకోర్టులో గాని, హైకోర్టుల్లో కాని, 

పార్లమెంటు బిల్లులు, చట్టాలు, పార్లమెంటు చట్టం ద్వారా సవరించేంత 

వరకు, ఆంగ్లంలోనే కొనసాగుతాయని నిర్ణయించబడింది. 

ముందు జా(గత్త కోసంగా రాజ్యాంగంలో మరో ఎర్చాటు గూడ చేశారు. 
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కొత్త భాషా ఐధానాన్ని అమలుపరచే ముందు రాష్ట్రపతి ద్వారా ఆదేశించిన 

రెండు కమిషన్లను 'అయిదు సంవత్సరాలకొకసారి, ఒకదాని, తర్వాత మరొకటి 

నియమించాలి. ఈ కమిషన్లు దేశాభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రజాభిప్రాయాన్ని 
సేకరించి, భాషా విధానాన్ని ఎలా అమలు పరచాలో రాష్ట్రపతికి సిఫార్సు 

చేయాలి దేశ పరిస్థితులకు, ప్రాంతీయ ఇష్టానికి నష్టం జరుగనట్లుగా 
అమలుపర్చాలి. దాని మూలంగా మొదలి కమిషన్ను 1954లో నియమించడం 

జరిగింది. ఆది దాని నివేదికను 1956లో సమరిించింది. రాజ్యాంగంలో 

పాందుపర్చిన, కేంద, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సంబంధించిన అంశాలను 

అమలు పర్చడంలో కొన్ని ఉపయోగకరమైన సూచనళఠు చేయడం జరిగింది. 

భాషా (పతిపత్తికి సంబంధించిన సవంస్యలకు, అంత త్వరగా, 

సులభతరమైన పరిష్కార మార్గం లభించడం కష్టం. భాషాపరమైన కమీషన్, 

. నివేదిక ప్రచురించినప్పటి నుంచీ, దేశంలోని ఒకటి, రెండు రాష్ట్రాల్లో తప్ప, 
అంతటా స్పష్టమైన, నిర్మాణాత్మకమైన ఆలోచనా ధోరణి తలెత్తింది. 
భాషాదురావేశం [క్రమేణా తగ్గుతూ అర్ధం చేసుకోగల రాజీ ధోరణి తలత్తింది. 

దాని మూలంగా భారత రాజ్యాంగంలోని గుర్తింపు పొందిన భాషలన్నీ, వాటి 

పలుకుబడిని బట్టి అభివృద్ధి చెందవచ్చు. అంతర్జాతీయ సాంస్కృతిక, 

వైజ్ఞానికాభివృద్ధికి ఆంగ్లభాష (పాధాన్యం వహిస్తుంది. వ్యవహార సరళిలో 

అందరికి అంగీకార భాషగా మారిన హిందీ, అనుసంధాన భాషగా ఉంటుంది. 

ఈ విధమైన కమిషన్ సిఫారసుల ఆమోదంలో నూతన జాతీయ సంస్కృతిని 

ఏర్పర్చుకోడానికి అవకాశముంటుంది. ఈ అనుసంధాన భాష, వ్యవహారిక 

హిందుస్తానీకి దగ్గరగా ఉండాలి. అప్పుడే హిందూస్థానీ సంస్కృతి నుంచి, 

నూతన జాతీయ సంస్కృతిని ఏర్పర్భగలం. దాని కోసం వివిధ [ప్రాంతీయ 

భాషలు, విస్తృతమైన విషయ సంపత్తిని అందించగలుగుతాయి. 

2- నూతన సాంస్కృతిక సమన్వయ సమస్యలు 

భారతదేశ చరితలో, మూడు పర్యాయాలు, ప్రాంతీయ సంస్కృతులు, లేక 

సాముదాయక సంస్కృతులు, సమ్మిశితమైనాయి. మొట్టమొదట ఆర్యులు, 

(ద్రావిడులు, తర్వాత హిందువులు, బౌద్ధ మతస్థులు, చిట్టచివరగా హిందూ, 

మహమ్మదీయ సంస్కృతులు సమ్మేళనం చెందడం జరిగింది. ఈనాడు 

కూడా మనం అదే సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నాం. కాని అది మరీ క్లిష్టంగాను, 
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ఎన్నో అంశములతో కూడుకొని ఉన్నది. 

హేతుబద్ధమైన, పరిష్కార మార్గాన్ని కనుగొనే ముందు, వేదకాల, లేక 

పురాణయుగం నాటి సంస్కృతిని పునరుద్ధరించాలనే వెర్రితనాన్ని మానుకోవాలి. 

అంటే, ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చిన అంశాలన్నింటినీ వఐడనాడాలి.. ముఖ్యంగా, 

ముస్లీం సంస్కృతి భారతీయ మేధాసంపత్తిలో, సౌందర్య విధానంలోకాని, 

సామాజిక జీవన సరళిలో కాని, రక్తనాళాల్లో కలిసిపోయిన ముస్లీం సంస్కృతి 

కూడా వుందన్నమాటి. అయితే, యింతగా రక్తంలో జీర్ణించుకు పోయిన ఈ 

సంస్కృతి అంశాలను తొలగించాలంటె సాధ్యం కాని ఎషయం. పైగా అలా 

చేస్తే, మన సంస్కృతి నిర్వీర్యమై, [ప్రమాదకరమైన రక్త హీనతకు దారితీస్తుంది 

తప్ప, మరొకటి కాదు. [ప్రప్రధమంగా (పస్తుతం అమల్లో ఉన్న సంస్కృతి 

(ప్రధానంగా ఉత్తర హిందూసానపు సంస్కృతియే. అందువల్ల, దక్షిణ భారతదేశం 

మీదే ఈ సంస్కృతి పభావం చాలా తక్కువగా ఉంది జాతీయత అనేది 

తెల్పుకోవాలంటెే, వివిధ [ప్రాంతీయ సంస్కృతులను కూడా కలుపుకోవాలి 

ముఖ్యంగా దక్షిణ భారత సంస్కృతిని జీర్ణించుకోవడం చాలా అవసరం 

దీనికి, పూర్తి సాంస్కృతిక సంభంధాలునెలకొనాలి. కెంద్ర: .విద్యాశాఖ 

మంత్రాలయం 1950 దశాబ్ది చివరి భాగంలో, యువజన మహోత్సవాలను 

పారంభించింది. ఇవి (పతి సంవత్సరం చలికాలం (ప్రారంభంలో దేశంలోని 

పలు (పాంతాల నుంచి ఐశ్వ ఎద్యాలయ ఎద్యార్థులు పాల్గొనడానికి మంచి 

తరుణం అది. గానం, నృత్యం, నాటకం, చిత్రలేఖనం, శిల్పం మొదలైన 

విఐధ లలిత కళల్లో ఆరితేరిన వారు ఇందులో పాల్గొనేవారు గని మూలథగా, 

ఉతికి సవర (పాంతాల సాంస్కృతిక జీవితంలోని విశేషాలను దర్శించడానికి 

ఏలు కలిగింది. అంతేకాక, ఎద్యార్థులు కలసి మెలసి, కొన్ని రోజుల పాటు 

జీవించటానికి అవకాశం ఎర్చడింది. ఇంతకు పూర్ణం మూడు అకాడమీలు 

ఎఢ్చ్పడ్డాయి ఒకటి లలిత కళల అభివృద్ధికి; రెండోది సంగీతం, నృత్యం, 

నాటకాల అభివృద్ధికి; మూడోది సాహిత్య అభివృద్ధికి పాటుపడ్డాయి అయితే 

ఈ అకాడమీలు, వాటి సభ్యులు కలసి మెలసి ఉండటానికి, కొన్ని రోజులు 

మాత్రమే అవకాశం ఇచ్చేవి. మిగిలిన కాలంలో, శాశ్వతమైన అనుబంధం 

ఏర్పడ్డానికి అవకాశం లేకపోయింది. వివిధ సంస్కృతి సముదాయాలు కలిసి 

ఉండాలనే జాతీయ సంస్కృతి పురోభివృద్ధి చెందటానికి అవకాశం ఉండేది. 

గం]ల, మొఘులుల కాలాలనాటి సాంస్కృతిక పరిశోధనాలయాలుగా 



నూతన జాతీయ సంస్కృతి కోసం : 191 

పనిచేయాలంటే వీటిని సంస్థలుగా రూపొందించాలి. శాశ్వత సభ్యులకు అవఎ 

ఆలవాలరీ కావాలి, ఆర్థికంగా ఉత్పన్నమయ్యే సమస్యలన్నింటికీ దూరమై, 

ఉదారమైన “పన్లన్లతో వారు హాయిగా కాలాన్ని గడపటానికి అవకాశం ఉండాలి. 

అటువంటపుడే, వారు పూర్తిగా ఈ కార్యక్రమంలో నిమగ్నులై, జాతికంతటికీ 

సంబంధించిన కళలను, సాహాత్యాన్ని అభివృద్ధి పరచటానికి కృషి చేసారు 

వాళ్ళలో నిబిడీకృతమైన శక్తి సామర్థ్యాలు పెకి రావటానికి అది చక్కని 

అవకాశం. వారందరిలో సమైక్యతా భావం ఎర్పడడానికి చక్కటి అవకాశం 

కలుగుతుంది. ఈ దృష్టితోనే భారత ప్రభుత్వం “నేషనల్ బుక్ (ట్రస్ట్ అనే 

' సంస్థను ఏర్పరచింది 'ఆదాన్ ప్రదాన్ అనే కార్యక్రమం కింద, ప్రాంతీయ 
భాషల్లో వివిధ (గ్రంథాలను తర్జుమా చేయటానికి, రచయితలకు ఇది మంచి 

అవకాశం 

వేర్వేరు పాంతీయ భాషల మధ్య ఎర్పడ అడ్డంకులను తొలగించాలంటే, 

ఏర్పర్భాల్సిన ఇంకో విధానం ఏమంటే, ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక పాంతానికి 

ఉపాధ్యాయులను తరలించినట్లయితే, సాంస్కృతిక సమైక్యత ఎర్పడ్డానికి 

అవకాశం వుంది ఈ మార్చిడి వల్ల, ఎంపికైన ఉపాధ్యాయులు ఒక (ప్రదేశం 

నుంచి ఇంకో (పడేశానికి మారినట్లయితే, ఎక్కువకాలం ఆయా (ప్రాంత 

ప్రజలతో కలిసి ఉండటం వల్ల, ప్రాంతీయ సంస్కృతి అభివృద్ధి చెందటానికి 

అవకాశం ఏర్పడుతుంది వారియొక్క సంస్కృతుల్లో, విభిన్నమైన స్థానిక 

వెవిధ్యాన్ని ఒకే చోటికి తీసుకొని వచ్చినల్లె తే, భారతదేశ సంస్కృతిని 

ఎర్పరచుకోటానికి అవకాశం ఉంటుంది. అట్లాంటప్పుడు, వారికి ఉదారమెన 

వేతనాలను ఇవ్యాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఉపాధ్యాయులు, జాతీయ ఆకాడమీలలోని 

సభ్యులవల. జాతీయ సంస్కృతికి సృష్టికర్తలే కాక, జాతియ సంస్కృతికి 

దూతలుగా కూడా ఉపకరి స్తారు. 

మనం సాధించాలి అనుకున్న సంస్కృతి సమ్మేళనంలో, రెండో అంశం 

ఏమంటే, మనంతట మనమే, కొంత తారతమ్యంలో పాశ్చాత్య సంస్కృతి 
(ప్రభావాన్ని కూడా అంగీకరించాము. రాజకీయ, ఆర్థిక ఒత్తిడుల మూలంగా 

(బ్రిటిష్ పాలక వర్గం మనకై ఈ పాశ్చాత్య సంస్కృతిని రుద్దడం జరిగింది. 

పాశ్చాత్య పంస్కృతిని, విదేశీ పాలకులు మనపై రుద్దడం, అంటే మన పె 

బానిసత్వాన్ని రుద్దడం, మనల్ని దోచుకోడం. దీన్ని చాలా మంది తీవ్రంగా 

ఖండించారు. స్వాతంత్ర్యానంతరం, దురభిిపాయాలు లేకుండా, వస్తు పరతా 
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దృష్టితో చూసినపుడు ఆధునిక పాశ్చాత్య నాగరకత మనకెంతో మేలు 

ఛ్చేసిందని, ఎంతో విలువైందని గుర్తించడం జరిగింది. గత ముప్ఫయి సంవత్సరాల్లో 

భారత రేశాభివృద్ధిని సమిక్షి సే, మూడు మౌలిక లక్షా నలు, మనదేశ పునర్నిర్మాణ 

కార్యక్రమంలో గోచరిస్తాయి. అవి మతాతీత ప్రజాస్వామ్య రాజ్యం, సామ్యవాద 

తరహా సమాజం, పారిశ్రామికాభివృద్ధి. ఇవి పాశ్చాత్య దేశభావాల నుంచి 

వచ్చినవే. నిజానికి, ఈ లక్ష్యసాధన కోసం, మనం పాశ్చాత్య భావాలను 

గుడ్డిగా నమ్మనక్కర లేదు. మన పరిస్థితులకు, అవసరాలకు అనుగుణంగా 

వాటిని మలచుకోవాలి. అయినప్పటికీ, ఐరోపా, అమెరికా, సామ్యవాద 

(ప్రపంచంనుంచి, ఎన్నో సాంఘిక, రాజకీయ సంస్థలను గురించి అధ్యయనం 

చేసి తెలుసుకోవాలి. ఆధునిక పారిశ్రామిక సమాజ నిర్మాణం కోసం, అభ్యున్నతిని 

సాధించిన రాజ్యాలనుంచి భౌతిక వనరులను, సాంకేతిక సహాయాన్ని పొందాలి. 

మన ఆధ్యాత్మిక, నైతిక, సాంస్కృతిక జీవితాన్ని మలచుకోవడంలో, మన 

వారసత్యం పనే ఎక్కువగా ఆధారపడాలి. కానీ రాజకీయ, ఆర్థిక జీవన 

విధాన పునర్నిర్మాణంలో మాత్రం పాశ్చాత్య దేశాలపై ఆధారపడక తప్పదు. 

అది సబబే. 

పారిశ్రామికీకరణ (ప్రణాళికల్లో విజయాన్ని సాధించాలంటే, కొంతవరకైనా, 

మనం మన నైతిక విలువల్ని పునరుద్ధరించుకోవాలి. ఎ దేశమైనా, ఆర్థిక 

విలువను, నికరమైన భౌతిక విధానంగా మాత్రమే పరిగణించి తోసి పుచ్చితే, 

పారి [శామికాభివృద్ధికి అవసరమైన త్యాగాన్ని మొండి పయత్నాన్ని చేయలేదు. 

మనం మానవ జీవితాన్ని గౌరవిస్తే (పజల మనుగడకవసరమయ్యే ఆర్థిక 

వనరులను కూడ మనం గౌరవించగలం. కోట్ల సంఖ్యలోనున్న మన దెన 

(పజలను, బాధల నుంచి, ' దారిద్ర్యం మూలంగా ఉత్పన్నమయ్యే అవమానాల 

నుంచి, రక్షించడమే మన పవిత్ర బాధ్యత అనుకుంటే, దానికి (పధానంగా 

అవసరమైన ఉత్పత్తిని పంపొందించాల్చిన బాధ్యత కూడా వుంది. భోగ 

భాగ్యాలను అనుభవించడం కాదు. (హ్ వునుగడకవసరమైన కనీస 

సౌకర్యాలను ఒనగూర్చాలి. వారి జీవితం, ఎంతో హుందాగా, ఆత్మగౌరవంతో, 

సుఖంగా కొనసాగాలనడం భౌతిక తత్వం కాదు. ఇది ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో 

ఎత్తులకు తీసుకొని పోయే మార్గం. 

పారిశ్రామికాభివృద్ధికి కావల్సిన మరో లక్షణం, మూఢ నమ్మకాల నుంచి 

సాంప్రదాయ భావాలనుంచ వైదొలగి, ఎజ్జాన శాస్తాాధ్యయనం చెయ్యడం. 
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దీని మూలంగా, మనం విజ్ఞానవంతులం కావడమే కాక, ఆసియా, ఆఫ్రికా 

ఖండాల్లో తీవ ఆకలిబాధలకు గురవుతున్న ఎన్నో మిలియన్ల [పజానికాన్ని 

ఆకలి బాధ నుండి రక్షించగలం. 

అట్లై లౌకిక (పజాసాామ్యు రాజ్యాన్ని, సామ్యవాద సమాజాన్ని 

నిర్మించాలంటే, పాశ్చాత్య దేశాలనుంచి, సోషలిష్టు రాజ్యాలను౦ చ రాజకీయ, 

ఆర్థిక సంస్థలనెన్నింటి నుంచో మనం అరువు తీసుకోక తప్పదు టిని, 

మన పరిబ్ణతులకు అనుకూలంగా మలచుకోవాలి. అంతేగాక, వారి నుంచి 

వంత సావుర న్యాన్న్వః వేధాపరమైన సహనాన్ని సెంపొందించుక్ొని, 

వ్య క్రిస్వుచ్చను అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. స్వేచ్చకు, సాంఘిక న్యాయానికి, 

రెండింటికి, సమతౌల్యాన్ని సాధించడానికి పయత్నం చేయాలి. ఇతర దేశాల్లోని 

(పజల భావాలను, అలవాట్లను నిస్సంకోచంగా (గహించడానికి ఎమా(తం 

సంకోచించనక్కర లేదు. రాజ్యాంగ శాసనాన్ని అనుసరించేటప్పుడు ఎ 

విధంగా అనుసరించామో, ఈ విషయాల్లో కూడా అలాగే వ్యవహరించాలి. 

మన కొత్త జాతీయ సంస్కృతిని ఇంత ఎశాల దృక్పధంతో, బలమెన 

పునాదులతో నిర్మించాలనుకుంటే, సాంస్కృతిక సమన్యయానికి సంబంధించి 

ఇంకో పని కూడా చెయ్యాలి పట్టణాల్లో నివసించే ఉన్నత, మధ్య వర్గాల 

సంస్కృతితో అశేష (గామిణ పజల సంస్కృతిని మేళవం చేయాలి. ఉన్నతమైన, 

సంపన్నమైన సంస్కృతి పట్టణాల్లో వుండేమాట నిజమైనా, దానికి మూలమైన 

జీవధాతువు (గామాల మల్టిలోనే వుంటుంది. సంస్కృతి అభ్యున్నతికి పట్టణ, 

(గామ, వాసుల మధ్య సన్నివాత సంబంధం ఉండాలి. వీటి పరస్పర (ప్రభావం 

ఎక్కువగా వుంటుంది. భారతదేశంలో ఇడి మరీ అవసరం. ఎందుకంటే. 

గడచిన నూట యాభై సంవత్సరాల్లో పాక్పశ్చిము దేశాల నుంచి ఎన్నో 

సాంస్కృతిక అంశాలను (గహించి పట్టణాల్లో నిలువచేశారు. ఇవి, పూర్తిగా 

మన సంస్కృతిలోకి చాచ్చుకొనిపోయి, సామరస్యాన్ని సమకూర్చులేక పోయాయి 

జాతీయ సంస్కృతిని సాధించడానికి, ఇప్పటికీ. దారిద్య్యుంతో, అజ్ఞానంతో 

కానాల 2 (గావుణ పజల సాధారణ జీవితానికి ఈ సాంస్కృతిక 

మౌలికాంశాలు ఉపయోగపడేలా ఉండాలి. 

గతంలో, చిన్నపట్టణాలే, పట్టణాలకు, (గామాలకు, మధ్య సాంస్కృతిక 

సామరస్యాన్ని చేకూర్చాయి. ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో వచ్చిన మార్పుల వల్ల, 

(పధానంగా జమిందారీ విధానం రద్దువల్ల, ఈ ,పట్టణాలే (గామాలుగా 
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మారిపోవడం, పట్టణ, (గామిణ సంబంధాలు బాగా సన్నగిల్లడం జరిగింది. 

ఈ ఎఐపత్తునుంచి రక్షణ కావాలంటే, పారి[శామిక విధానంలో మార్పు లేవాలి. 

పరిశమలన్నీ పెద్ద పెద్ద పట్టణాల్లో గాక, పల్లెటూళ్ళలో నిర్మించాలి. 

దానిమూలంగా గ్రామాలు చిన్న పారిశ్రామిక పట్టణాలుగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. 

జానపద కళలను, సంస్కృతిని, రేడియో, డూరదర్శన్ల ద్వారా పట్టణాల్లో 

వ్యాపింప జేస్తున్న (పభుత్వ విధానం చాల ఉపయోగమైంది. అల్లే, పట్టణాలకు 

సంబంధించిన కళలను, సంస్కృతిని (గామాలకు తేవాలి. ఆర్థికాభివనృద్ధి, 

పారిశుద్ధ్యం, విద్య, వీటితోపాటు, కళలను, సంస్కృతిని అభివృద్ధి పరచడానికి, 

మన (గామీణాభివృద్ధి పథకాల్లో చోటు కల్పించాలి. కళాకారులు పట్టణాః. 

నుంచ, (గామాలకు పోయి సంస్కృతీ బి న్నత్యాన్ను, అభిరుచుల గూర్చి 

చెప్పాలి. (గామీణ జీవితపు మూల కందాలైన జీవితంపై విశ్వాసం తోటి 

మానవుని (పమించడం లాంటి విలువలను అలవర్చుకోవాలి. 

కళ, సంస్కృతులపై నున్న సంకుచిత కులీనవర్గ స్వభావాన్ని, వ్య క్తివాద 

సిద్దాంతాలను విడనాడి, పట్టణ, (గామీణ, లేక ఉన్నత, మధ్య వర్గాల ప్రజలందరి 

సాంస్కృతిక విలువలను సమన్వయ పరిస్తే ఒక విసృత పరిధిలో జాతీయ 

సంస్కృతి సాధ్యమవుతుంది. కులీన సంస్కృతి, జబుందారుల కాలం నుంచి 

అభివృద్ధి చెందింది అది సమాజంలోని ఆన్నత వర్గాల (ప్రత్యేక ఎలువల 

భూస్వాముల (పతీక. అది కేవలం వాళ్ళ సృజనాత్మకతయే. కనుక ఆనుభవం 

కూడా వారిదే. వ్య క్తివాద సాంస్కృతిక సిద్ధాంతం ప్రకారం సంస్కృతి 

మానవుడిలోని సృజనాత్మక శక్తులతో వికసించింది. అవి, ఎ ఆటంకం లేని 

వాతావరణంలోనే అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఈ సిద్ధాంత చే వుతంలో 

నాం[పదాయాలకు బడ్ధండం కోక హోవటాల క, ఆర్థిక జవన విధానంలో 

పెట్టుబడిదారీ విధానానికి, కళల్లోని జాతీయశైలి పొడచూపడానికి కారణమైంది 

మనం ఇక్కడ ఈ భావాలను గూర్చి అంత ఎనరణకు పోనక్కరలెదు. మనం 

(ప్రజాస్వామ్య, సామ్యవాడ సమాజంలో నమ్మకం ఉందన చెప్పడమే చాలు, 

అటువంటప్పుడు మనం సంస్కృతిలో ఉన్నత వర్గ వ్య క్రగత ఖావాలకు 

చోటు ఇవ్యనక్కర లేదు. సంస్కృతి ఒక ఉన్నత వర్గాలకు చెందిందనడం 

(పజాస్వామ్య ఎరుద్ధం. వ్య క్రిగతమైన ఎఐకారాలకు ఆస్కారం ఇవ్వడం 

సమాజానికే హానికరం, అల్లే సామ్యవాదానికి వ్యతిరేకం. ఎ సమాజంలో 

స్వచ్చ, సమానత్వాల సమతౌల్యం ఉంటుందో ఆ సమాజంలో సంస్కృతి 
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విశ్వజనీన సామరస్యానికి దోహదం చేస్తుంది. ఇది మనుష్యులందరికీ సమానం. 

అది. ఉన్నత వర్గం వాడైనా, తక్కువ వాడైనా, ధనికుడైనా, పదవాడైనా 

అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి. వ్యక్తి తన శక్తులన్నీ వినియోగించుకొని, 

కళలు, సంస్కృతి ఆభివృద్ధి చెందాలంటే పూర్తి స్వేచ్చ ఉండాలి. అయితే, 

సమాజంలో అత్యధిక ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా ఉండరాదు. 

దేశం, ఒక కళాకారునిపె, సమాజ [ప్రయోజనాల కోసం, ఒత్తిడి తీసుకుని 

రాకూడదు. ఆ రకంగా కళను, సంస్కృతిని దాస్యం చేయించాలని చూడరాదు. 

పౌర, సాధారణ శాసనాలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కళను 

కాని సంస్కృతిని కాని ఆటంక పరచవచ్చు. అంతేకాని, ఇంతకంటే అధిగమించి 

దేశ (పజల సాంస్కృతిక జీవన విధానంలో జోక్యం చేసుకోడం మంచిది 

కాదు. అలై, వాటి లక్షా వాలను విధానాన్ని నిర్ణయింపరాదు. ఆ విధంగా చేసినట్లైతే 

శ్వచ్చను గొంతు నులిమినట్లే. స్వేచ్చ లేనిచోట, కళ కాని, సంస్కృతి 

కొని అభివృద్ధి చెందలేదు. (ప్రజాస్వామ్య సమాజంలో కళను, సంస్కృతిని 

నిర్లెశించడం, నియుం(తించడం (పజాభి[పాయానికే వదిలి వేయాలి. 

భారతదేశంలో సాంఫిక _శేయోరాజ్య స్థాపనకు కృషి చేస్తున్నాం. 

అటువంటప్పుడు కళను, సంస్కృతిని అభివృద్ధి పరచడం ఆ రాజ్య కర్తవ్యం. 

అట్రే, ఆర్థిక సహాయం చేయడం సాంస్కృతిక సంస్థలకుగాని, వ్యక్తులకు 

గానీ చాలా (ప్రధానమైన అంశం. దీని మూలంగా వారి ఆలోచనా సరళిని 

పరిమితం చేయడం సబబు కాదు. లేక ఈ సాధనంతో వారిని దోపిడీ 

చేయరాదు. అయినప్పటికీ సాంస్కృతిక జీవితాన్ని కొంతవరకూ నియంత్రణ 

చేయడం కూడా అవసరమే. పభుత్వం, శాసనాలను రూపొందించి దేశ 

సాంస్కృతిక సంపదను కాపాడాలి ఇవి వినాశనం కాకుండా చూడ్డం 

రాజ్యకర్తవ్యమే. ఉదాహరణకు, అసభ్య మైన పుస్తకాలను గాని, కళారూపాలను 

గాని దేశ పొలిమేరలను దాటకుండా శాసనాల రూపంలో ఆపడం రాజ్యం 

యొక్క కర్తవ్యం. ఎవరైతే చార్మితక భవనాలను, పురావస్తు శాస్తా?నికి 

సంబంధించిన వస్తువులను చెడగొడతారో, చూడకూడని (గంధాలను కాని, 

చితలేఖనాలను కానీ, సినిమాలను కానీ పోత్సహిస్తారో వారిని శిక్షించాల్సిన 

అవసరముంది. ఈ నియంత్రణల పరిమితులను చెప్పడం చాలా కష్టం. 

అధికారంలో ఉన్న పార్టీ కోసమో లేక ఇతర పార్టీల కోసమో మతం కోసమో, 

వర్గం కోసమో అధికారాన్ని చెలాయించరాదు. ఆ అధికారం ప్రజాప్రయోజనం 
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కోసం, (పజానీతి కోసం చేసినల్లెతే ఎంతో ఉపయోగకరం. 

ముగింపుగా, ఇంతవరకూ 'చెప్పినదాన్ని సమీక్షిస్తే, చరిత పునరావృత్త 

వౌతుంది. ఎక్కడైతే అపకేం(ద బలాలు అధిగమిస్తాయో అక్కడ దేశ 

సాంస్కృతిక క్రీణతకు విపత్తు ఎర్పడుతుంది. అట్టె రాజకీయ అరాచకత్వం, 

విదేశీ పెత్తందారీతనం చోటుచేసుకుంటాయి. ఇంతకు ముందు ఈ సమస్యలను 

పరిష్కరించినల్లె, ఇప్పుడు కూడా మనం ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకోవాల్సి 

వుంది. ప్రాంతీయ. సాముదాయక సంస్కృతులను సంరక్షించుకోవాల్సిన 

బాధ్యత వుంది. అల్లే నూతనమైన జాతీయ సంస్కృతిని కూడా ఏర్పరచుకోవాలి. 
మన ఉదేకాలు, కోరికలు పెనవేసుకుని, దేశ సమైక్యత, స్వేచ్చ వర్థిల్లుతాయి” 

ఇది సాధించాలంలే పునరుద్ధరణ భావాలను వదలివేయాలి. హిందూస్థానీ 

సంస్కృతి ద్వారా జాతీయ సంస్కృతిని నెలకొల్పాలి. స్వేచ్చగా దాన్ని 

అభివృద్ధి పర్భాలి. వివిధ వాంతాలనుంచి, అంటే (గామీణ పట్టణాల సంస్కృతి 

నుంచి గానీ, పాశ్చాత్య సంస్కృతి నుంచి గానీ అరువు తెచ్చుకొని అయినా 

దీనిని అభివృద్ధి పరచాలి. ఈ సాంస్కృతిక సంయోగం జాతీయ భాషనుంచి 

ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే భాష సంస్కృతికి ఆత్మవంటిది. 

భారతీయ సంస్కృతిలో, ఎకత్యంలో భిన్నత్యం అనేది విశిష్టమైన 

లక్షణం. నూతన జాతీయ సంస్కృతిని నిర్మించడానికి మన పయత్నాలన్నింటికీ 

దీన్ని లక్ష్యంగా తీసుకోవాలి. దీనిమూలంగా వున సమస్యల్లో విజయం 

సాధించటమే కాక, యీ ఉదాహరణతో ఈనాడు ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న 
అనేక సమస్యలకు పరివ్కార మార్గాలను చూపవచ్చు. ఆ ఎధంగా మానవ 

జాతి వైవిధ్యంలో సమైక్యతను సాధించగలం. 

మన సామాజిక జీవన విధానానికి సంబంధించి, స్వాతంత్ర్యం అనేక 

ఒత్తిడులను పరిష్కరించ గలిగింది. అయితే కొన్ని నూతన సమస్యలు కూడా 

తలెత్తాయి. సామాజిక మార్పును న్వాతంత్యం ముందూ, వెనుకా వచ్చిన 

(ప్రధానమైన మార్పుల ధోరణులను పరిశీలించాలి. దీన్ని ఎంతో మంది 

సంపు సంస్క గ్తలు పరిష్కరించడానికి (పయత్నోంచారు. సమాజంలో 

పాతుకుపోయిన సాంఘిక దురాచారాలను పోగొట్టడానికి, ఉదార దృక్పథంతో 

పాటు పడ్డారు. సమాజ చట్రాన్ని కాక వ్య క్రిని సంస్కరించాలన (పయత్నిం చారు. 

స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వం ఉదారవాద ([పజాస్యామ్యం కూడా సాంప్రదాయ 

సామాజిక విధానంలో మార్పు తేవాలని ప్రయత్నించింది. స్వాతంత్ర్యానంతర 
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భారతదేశం, పారి(శామిక సమాజాన్ని నిర్మించాలనే ఉద్దేశంతో సామ్యవాద 

తరహా సమాజాన్ని రూపొందించాలని పయత్నిస్తున్నది. ఇది చాలా మౌలికమైన 

మార్పు. దీని మూలంగా ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. మార్పును 

(పతిఘటించకుండా మార్పుకు ఉత్పన్నమవుతున్న సమస్యలను తెలిసికొని 

వాటికి అనుగుణ్యమైన పరిష్కార మార్గాలను సాదించడమే మన కర్తవ్యం. 

గత శతాబ్ధి (పారంభంలో, కొందరు (ప్రాజ్ఞాలైన భారతీయ నాయకులు, 

సంఘ సంస్కరణలను (ప్రవేశ పెట్టడం, అత్యవసరమని భావించారు. స్తీ? 

జాతి విముక్తి, అస్పృశ్యతా నివారణ, వైవాహిక, వారసత్వ చట్టాలలో 

ఉదారభావాలను సాధించారు. మత, సాంఘిక ఉద్యమాలు, వాటిని నడిపిన 

(బ్రహ్మ సమాజం, (ప్రార్థనా సమాజం, రామకృష్ణ మిషన్, సార్వజనిక సభ, 

సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా సామెటీ, ఇటువంటి సంస్కరణలనే తల పెట్టాయి. 

మొదటి (పపంచ యుద్ధం తర్వాత, మహాత్మాగాంధీ సంఘ సంస్కరణలో 

నిర్మాణాత్మక కార్యక్రమాన్ని తలపెట్టాడు. అందులో ప్రధానమైన అంశం, 

అస్పృశ్యతా నివారణ. ఈ అస్పృస్యతా నివారణ ద్వారా సాంఘిక, మత 

హక్కులను తక్కిన హిందువుల్లాగే వారును అనుభవించడానికి అవకాశాన్ని 

కలిగించాడు. వీటికి తోడు ఆర్థిక, రాజకీయ భదతలను కూడా కల్పించాడు. 

ఈ ఉద్యమాల వల్లను, సంఘ సంస్కరణ భావాల వల్లను అనేక మంది 

(పజల భావనలో మార్పు వచ్చింది. వీటి ప్రభావం వారి జీవితాల మీద 

వత్తిడి తెచ్చి, కొన్ని సాంఘిక సంస్కరణ చట్టాలను చేయించారు. (ప్రధానంగా, 

బాల్య వివాహాలను నిషేధించడం, దళితులకు దేవాలయాల (పవేశం యిందులో 

ప్రధానమైనవి. (బిటీష్ ప్రభుత్వం రాజకీయ అవసరం మూలంగా సాంప్రదాయ 

వాడులను సమర్ధించినప్పటికీ, ఈ చట్టాలను రూపొందించింది. 

మనం ముందు పేర్కొన్నట్లుగానే, స్వాతంత్రానికి ముందు సంఘ 

సంస్కరణ ఉద్యమాలు [ప్రారంభించడానికి కలిగిన (పరణ మానవత్యంలో 

ఉన్న స్వేచ్చకు, గౌరవానికి ప్రాముఖ్యం యివ్యడమనే కారణంతోనే. సంఘ 

సంస్కరణ వాదులు కుల, వర్గ, లింగ తేడాలు లేకుండా, (ప్రతి వ్యక్తీ తనకు 
తాను అభివృద్ధి చెందడానికీ, తన భావాలను వ్య క్తీకరించడానికీ, పూర్తి 

అవకాశముండాలని భావించడం జరిగింది. సామాజిక నిర్మాణంలో మార్పు 

తీసుకు రాకుండానే, ఈ మౌలికమైన మార్పును తీసుకొని రావాలని భావించారు. 

ఉదాహరణకు: కులాన్నికాని, ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థను కాని నిర్మూలించడం 
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అవసరమని వారు భావించలేదు. నిజానికి, హిందూ, సమాజ వ్యవస్థ అంతా 

ఈ విధానాల మీదనే ఆధారపడి ఉంది. ఈ విధానాల్లో ఉన్న పరిమితులను,, 

కొంతవరకు సడలించడమే వారి ధ్యేయం. కాని కులం ఒక వైపు, ఉమ్మడి 

కుటుంబ వ్యవస్థ వురో వైపు ఉన్నప్పుడు వ్యక్తి అభివృద్ధికి కావాల్సిన 

స్వేచ్చకాని, భావ వ్యక్తీకరణకు అవకాశం కాని లభించవు. ధైర్యవంతులైన 

సంస్కరణ వాదులు కొందరు కుల వ్యవస్థను మార్చాలన ఉద్యమాన్ని 

లేవదీశారు. ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థ విషయంలో వ్యవస్టీకృతమైన ఉద్యమాన్ని 

ఎవ్వరూ నిర్వహించలేదు. అయితే, అసంతృప్తి మాతం ఎర్పడింది. (ప్రత్యక్షంగా 

తిరగబడ్డం మాతం జరగలేదు. 

స్వాతంత్రానంతరం, సాంఘిక సంస్కరణల విషయంలో ప్రభుత్యం, 

ప్రైవేటు సంస్థలు కలిసి కృషి చేశాయి. చట్టబద్ధమైన నిబంధనలను పరిశీలిస్తే, 

మన రాజ్యాంగం స్తీ, పురుషులకు, దళితులకు, తదితర హైందవ కులాలకు 

వ్యత్యాసం చూపలేదు. మన పార్లమెంటు, ఐవాహం, వారసత్వాన్న గురించ 

అనేక ఉదార, అభివృద్ధికరమైన చట్టాలను చేసితిది: చట్టానికి, ఆచరణకు 

సంబంధం లేకుండా పోయింది. ప్రభుత్వం ఈ చట్టాలను అమలు పరచడానికి 

ఎంతో కృష చేసింది. దళితుల విద్య వీషయళతలోను ఉద్యోగ విషయంలోను, 

ఎన్నో ప్రత్యేక అవకాశాలను కల్పించింది. స్తీంలకు, వాళ్ళ తెలివి తేటలను 

బట్టి ఉద్యోగాలను, గౌరవాలను కలిగించింది. న్యాయస్థానాలు, స్తీంల ఎవాహానికి 

సంబంధించి, వారసత్వానికి సంబంధించి పూర్తి న్యాయం చేకూర్చడానికి 

(ప్రయత్నం చేశాయి. అయినా, సమాజంలో, పాత దురబివూనాలు, 

అసమానత్యం, అన్యాయం గతంలాగే పేరుకొని ఉన్నాయి. విటిని పూర్తిగా 

నిర్మూలించడమనేది (పభుత్వం చేతిలో లేదు. న్యాయస్థానాల చేతిలోనూ 

లేదు. సంస్కరించాలనే ఉత్సాహం, సాధించాలనే తపన పెవేటు వ్యక్తుల్లోనూ, 

సంస్థల్లోనూ ఉండాలి. సామాజిక, సాంస్కృతిక జీవితాల్లో సంస్కరణ, అభివృద్ధి 

అనేవి (ప్రభుత్వం, (పజల మధ్య సహకారాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఎవరు, 

ఎంతవరకు, ఎ పనిని నిర్వహించాలో నిర్వహించడం, పరిమితులను ఏర్పరచడం 

మంచిది. సాధారణంగా, సిద్ధాంతాన్ని బట్టి సంఘ సంస్కరణ మూడు స్థాయిల్లో 

జరుగుతుంది. 

1. సంఘ సంస్కరణను ఆశించే వ్యక్తులు, సంస్థలు మార్పు తేవడానికి 

ముందు (పజాభిపాయాన్ని సిద్ధం చేయాలి. 
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2. ప్రజలందరూ ఆంగీకరించినపుడు, వ్యతిరేక వర్గంలో మార్పుకోరని 

మొండివాళ్ళు, స్య(పయోజనా పరులు వున్నప్పుడు, మార్పు 

తీసుకురావటానికి ప్రభుత్వం కొన్ని శాసనాలను చేయాల్సి వుంటుంది. 

టి సంస్థలైతే సంఘ సంస్కరణలను తలపెట్టాయో, అవి ప్రభుత్వానికి 

సహాయం చేసి కొత్త శాసనాలను ప్రచారం చేసి ఆచరణ కోసం 

షష చెయాలి; 

సంఘ సంస్కరణ వమయరతలో; (పభుత్యంకంబే వేటు వ్యక్తులే 

బాధ్యతను తీసుకోవాలి. ఈనాడు దేశం ఎదుర్కొంటున్న క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో, 

రెండు (ప్రధానమైన బాధ్యతలున్నాయి. ప్రజాదరణ పాందిన సాంఘిక 

సంస్కరణలు శాసనమై, వెనువెంటనే అమలులోకి వచ్చాయి. ఇవి సమాజ 
నిర్మాణంలో మార్చును తేవడానికి కూడా ఉపకరించాయి. 

ముందు అనుకున్నట్లుగా, ఎ పరిస్థితులైతే ఇటువంటి మార్చుకు 

అనుకూలించాయో, అవే రాజకీయ స్వేచ్చకు ఫలితాలుగా పేర్కొనవచ్చు. 

ఇక్కడ రెండిటిని గురించి పేర్కొంటాం. ప్రాధమికమైన మానవ హక్కులను 

గురించి, మన రాజ్యాంగ శాసనం, విద్యావంతుల్లో వ్య క్తిస్వేచ్చ. బాధ్యతలను 

గురించి తెలియజేసింది. 

రెండో అంశం, పారి(శామిక అభివృద్ధి మూలంగా, [ప్రాథమిక దశలో 

ఆధిక సంఖ్యాక (పజల రాబడిలో మార్పు లేక పోయినప్పటికీ, జీవన 

విధానంలో పెరుగుదల కన్పిస్తుంది. ఈ రెండు అంశాలూ యువకుల్లో కాని, 

స్తీ - పురుషుల్లో కాని, పిల్లల్లో కాని, ప్రధానమైన మార్పును తెస్తాయి. 
సుఖమైన కుటుంబ జీవితాన్ని వదలి, ఆఫీసుల్లో, షాపుల్లో, ఫ్యాక్టరీల్లో 

పనిచెయ్యడానకి అవకాశాన్న కల్పిస్తున్నాయి. ఫలితంగా, పెద్ద పద్ద ఉమ్మడి 

Ox 

కుటుంబాలు చితికిపోయి, భార్య, భర్త, పిల్లలు ఉన్న చిన్న చిన్న కుటుంబాలుగా 

పరిణామం చెందాయి. దానికితోడు, చాలా మంది పురుషులు, స్త్రీలు జీవితంలో 

వయసు ముదిరిన తర్వాత వివాహాలు చేసుకోవడం, అసలు చేసుకోక పోవడమూ, 

జరుగుతుంది. అంతేకాక, ప్రజలు కొందరు (గ్రామాల నుండి పట్టణాలకు 

వస్తున్నారు. ఈ మార్పులు కొత్త సమస్యలకు దారి తీస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు: 

వంటరిగా రక్షణ లేని జీవితాన్ని గడిపే అమ్మాయిలు ఎన్నో నైతిక, సామాజిక 

సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. తల్లిదండ్రులిద్దరూ పనులకు పోయినపుడు, 

పిల్లల పెంపకంలో సమస్య ఎదురౌతుంది. వృద్ధాప్యంలో ఉన్న స్తీ), పురుషులు 



200 భారతదేశ జాతీయ సంస్కృతి 

తమను చూచే దిక్కు లేకుండా ఉన్నారు. ఇల్లు లేక పోవడం, మురికి వాడలు 

ఎక్కువ కావడం మూలంగా, ఆరోగ్య సమస్యలు, నైతిక సమస్యలు తల 

ఎత్తుతున్నాయి. సంఘ సంస్కరణ వాదులు ఈ మార్పులకు మూడు ఎధాలుగా 

స్పందించవచ్చు. వాళ్ళు పారిశ్రామికాభివృద్ధిని పూర్తిగా వ్యతిరేకించవచ్చు. 

అభివృద్ధి చెందినా పాత సామాజిక ఎధానాన్ని కాపాడ్డానికి కృషి చేయవచ్చు. 

మార్చు కోసం ఇటువంటి సమస్యలు తల ఎత్తకుండా చూడవచ్చు. లేక 

పారిశ్రామికీకరణాన్ని అంగీకరిస్తూ, దాని మూలంగా ఉత్పన్నమైన సాంఘిక 
మార్పులను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. 

మన దేశంలో పారిశ్రామికాభివృద్ధిని వ్యతిరేకించే వారి సంఖ్య ఎక్కువ. 

ఆర్థిక పరమైన ఈ సౌఖ్యం, (పజల ఆధ్యాత్మిక భావనకు అడ్డుగోడ అని 

భావిం చేవారున్నారు. సన్యాసి జీవితాన్ని కాని, నిరాడంబరమైన జీవితాన్ని 

కాని జీవించవచ్చనే వారున్నారు. పారిశ్రామికాభివృద్ధి మూలంగా సంక్రమించేది 
ఆర్థికపరమైన సౌఖ్యాలు మా(తమే. పారిశామికీకరణాన్ని వ్యతిరేకిం చడాన్ని 

మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఆశ్చర్యకరమైన విషయమేమంటే, 

మన సంస్కరణ వాదులు పారి(శామికాభివృద్ధి మూలంగా దారి దాం న్ని, 

అనారోగ్యాన్ని పోగొట్టి, (పజల నైతిక, ఆధ్యాత్మిక జీవితాలను పెంపొందింప 

వచ్చని చెప్తున్నారు. అయినప్పటికీ, సాంఘిక జీవనంలో మనం పేర్కొన్న 

ఈ బాధలను పోగొట్టడానికి, మౌలికమైన మార్పును సూచించలేదు. పారిశ్రామిక 

దేశాల చరిత్రను చూస్తే, పారిశ్రామికీకరణం సామాజిక నిర్మాణంలో మార్పు 

తెచ్చింది. ఈ మార్చనేది తప్పదు. ఇది రాకుండా ఉండాలనుకోవటం కేవలం 

వ్యర్ధం. హేతుబద్ధమైన, నిర్మాణాత్మకమైన దృక్పధంతో పరిశీలిస్తే, 

వారి శామకాభివృద్ధి వల్ల ఉత్పన్నమవుతున్న ఎన్నో రకాల మార్పులను, 

వాటి మూలంగా వస్తున్న సమస్యలను ఎదుర్కోడానికి సంసిద్ధంగా ఉండాలి. 

విజ్ఞతతో చేసిన (ప్రణాళికల వల్లను, సామాజిక శాసనాల వల్లను, సాంఘిక 

సంక్షేమ ఉద్యమ సంస్కారాల వల్ల, ఇతర దేశాలన్ని ఈ సమస్యలనన్నింటినీ 

తట్టుకొని నిలబడగలిగాయి. వాళ్ళ ఉదాహ రణతో మన వెందుకు 

లాభపడకూడదు? మన పరిస్థితులకు అనుగుణ్య మైన పద్ధతులలో, మనలను - 

మనం మలచుకుంటూ, పారి(శ్రామికాభివృద్ధి మూలంగా ఉత్పన్నమౌతున్న 

అవసరమైన సాంఘిక ఫలితాలను పోగొట్టుకొనవచ్చు. 

(ప్రజాస్వావ్యు సమాజాన్ని, సాధారణమైన ఆదర్శాలతో, అందరికీ 
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ఉపయోగకరమైన సంస్కృతినీ ఎర్పరుచుకోవాలంబే, మన విద్యావిధానంలోనే 

(ప్రజాస్వామ్య దృష్టిని ఎర్పరిచి దేశమంతా ఒక్కటే అనే భావాన్ని కలిగించాలి. 

ఇందుకో (ప్రధాన లక్ష్యం మన విద్యార్థి ఎద్యార్థినులు, కులం, వర్గం, లేడా 

లేకుండా ఒకే విధానంలో నిర్భందోచిత విద్యను నేర్చుకోవాలి. తెలివి తేటలున్న 

పిల్లలందరూ ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తారు. రెండో లక్ష్యమేమంటే, మాములుగా 

నేర్చుకునే విద్యకూ, వృత్తి విద్యకూ, లౌకిక మత [ప్రాధాన్య మైన విద్యకూ, 

(పాథమిక దశలోనే తేడా వుంది. అందరి బలఅలకూ పనికివచ్చే ఐక్య (ప్రాథమిక 

విద్యా విధానాన్ని (పవేశ పెట్టినపుడు ఈ బేదం పోతుంది. 

మొదటి లక్ష్యాన్ని చూచినపుడు, మన రాజ్యాంగ శాసనంలోనే ఆరు 

సంవత్సరాల నుంచి పధ్నాలుగు సంవత్సరాలు లోపు బల్లలందరకూ 

నిర్భందోచిత విద్యావిధానం (పవేశ పెట్టడం జరిగింది. ఈ వఐధానం 

పంతొమ్ముదొందల అరవై (1960) వరకు, అంటే పది సంవత్సరాల వరకు, 

ఆచరణలో ఉంటుందని తెలియజేయడం జరిగింది. కేందపభుత్వం కాని, 

రాష్ట్ర (పభుత్వాలు కాని, అన్ని స్థాయిల్లో విద్యను అభివృద్ధి పరచాలని 

చాలా కృషి చేసినప్పటికీ, ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత కూడ ఈ లక్ష్యాన్ని 

సాధించలేదు. సమాన అవకాశాలు, ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడానికి ఏర్పాటు 

చేసినప్పటికీ, పరిస్థితి అసంతృప్తికరంగానే ఉంది. బీద కుంటుంబాలలోని 

పిల్లలు ప్రాధమిక విద్య తర్వాత చదువు కోవాలంలే (ప్రభుత్యం ఉపకార్లీ 
వేతనాలను ఇవ్వాల్సి ఉంది. (ప్రభుత్యం ఉపకార వేతనాలు మినవో, దళితుల 

పల్లలకు కాని, వెనుకబడ్డ తరగతులకు కాని ఎ సహాయం చెయ్యలేదు. 

బలహీన వర్గాల్లో తెలివిగల పిల్లలకు మాత్రమే ఈ స్కాలర్షిప్పులు అందేవి. 

ఈ విధంగా, నిర్భందోచిత విద్యావిధానం కోసం ఆర్థిక వనరులను ఖర్చు 

పట్టడం (ప్రభుత్వానికి కష్టమైన పనే. ఆరునుంచి పధ్నాలుగు సంవత్సరాల 

వరకు, (ప్రాథమిక విద్యను నేర్పించడం, తెలివిగల పిల్లలకు విశ్వవిద్యాలయాల్లో 
ఉన్నత విద్య చదువు కోడానికి ఖర్చు పెట్టడం, (ప్రభుత్వానికి భారమే. స్థానిక 

సంస్థలు కాని, విరాళాలిచ్చే దాతలు కాని, ఆర్థిక సహాయం చేస్తే తప్ప, 

(ప్రభుత్వమే ఇంత బాధ్యతను వహించలేదు. అయితే (పతి బిడ్డకు, 

అవకాశమున్నంత మటుకు ఉన్నత విద్యను నేర్పించకపోతే సామ్యవాద 

(పజాస్వామ్య సమాజ స్థాపనకు అర్థమే ఉండదు. అయినప్పటికీ భావి 

విద్యాభివృద్ధి (ప్రణాళికల్లో ఇంతవరకు చూపించినదానికంటే, ఎక్కువ శ్రద్ధను 
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చూపగలవుని నిష్కర్తగా చెప్పలేం. స్వాతంత్ర్యానంతరం, సవమెక్య 

విద్యావిధానాన్ని (పవేశ పెట్టడానికి ఎక్కువ (శద్గ చూప లేకపోయాం. 

మహాత్మాగాంధి ఒక్కడే, (పాథమిక స్థాయిలో విద్యా విధానాన్ని గురించి 

ఊహించగలిగాడు. మేథా సంబంధమైన, ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన, వృత్తి 

సంబంధమైన విద్యా విధానాలను గూర్చి ఆలోచించి, వీటికి ప్రత్యేకమైన 

సంస్థలుండాలని భావించాడు. వీటి మూలంగా చిన్న పిల్లల్లో ఒక విషయంలో 

మాత మే అభివృద్ధి సాధించడం అనేది లోపభూయిష్టంగా కనిపించింది. 

అది వారిన సంపూర్ణ వ్యక్తులుగా తయారు చేయలేక పోయింది. అందుకనే 

ఆయన, “చెయ్యి, తల, గుండె'లాగే సక్రమమైన అభివృద్ధి ప్రాధమిక స్థాయిలో 

నేర్చుకున్న విద్య మూలంగా సం|క్రమిస్తుందని, అభిపాయ పడ్డాడు. ఎద్యా 

విధానమంబటే ఈ కింద పేర్కొన్న అంశాలను బట్టి తెలుసుకోవచ్చు. 

నిజవైైన ఎద్యకు కావల్సిన వేంధాసంపత్తి, స(క్రవుమెన శిక్షణ 

మూలంగానూ, శారీరక అవయవాలకిచ్చే శిక్షణ మూలంగాను తెలుసుకోవచ్చు. 

అంటే చేతులు, కాళ్ళు, చెవులు, ముక్కు మొదలైనవి. ఇంకో విధంగా 

చెప్పాలంటే బిడ్డ, అత్యున్నత వెన వెథాసంపత్తిని త్యరి తగతిని 

పెంపొందించుకోడానికి, శారీరక అవయవాలను ఉపయోగించుకునే విధానాన్ని 

బట్టి ఉంటుంది. శరీరం, మెదడు, రెండూ ఒకదానితో ఒకటి అభివృద్ధి చెందితేనే, 

ఆత్మ చైతన్యాన్ని పొందుతుంది. మానసిక అభివృద్ధి ఉన్నప్పటికి, అది 

సక్రమమైన అభివృద్ధి కానేరదు. ఆధ్యాత్మిక శిక్షణం టే హృదయానికి 

సంబంధించిన ఎద్య. స్మకవుమైన, అన్ని విధాలా మానసిక అభివృధ్ధి 

చెందాలంటే, భౌతిక సంబంధమైన, ఆధ్యాత్మిక సంబంధమెన శక్తులు బిడ్డల్లో 

అభివృద్ధి చెందాలి ఉంటుంది. రెండింటినీ విభజించడానికి విల్తదు. ఈ 

సిద్ధాంత [పకారం, అభివృద్ధి అనేది, దేనికి సంబంధించి అదే అభివృధి 

చెందుతుంది కానీ, సంపూర్త మైన అభివృద్ధి కనిపించదు. తన విద్యావిధానాన్ని 

ఆచరించడానికి, విద్యావేత్తల సహాయాన్ని గాంధీ కోరాడు. బేసిక్ విద్యావిధానాన్ని 

రూపాందించమని అడిగాడు. ఈ సిద్ధాంత (పకారం, విజ్ఞానం, నైపుణ్యం, 

కార్యక్రమాలు, బిడ్డల. పెరుగుదలకు అవసరం కాబట్టి, ఆ వఐద్యావధానం ఒక 

ఉపయోగకరమైన వృత్తికి సంబంధించి ఉండాలి. ఈ (ప్రక్రియ అంతా సాంఘిక, 

నెతిక, తత్య ఆధారంగా ఉండాలి. ఈ సిద్ధాంతానికి ఆధారాలు సత్యం, 

అహింస. భారత (ప్రభుత్యం కూడ కొన్ని పరిమితులతో ఈ విద్యావిధానాన్ని 
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అంగీకరించింది. కాలక్రమేణా ఈ పద్ధతి (పకారం ప్రాథమిక విద్యను 

రూపొందించాలని భావించింది. 1956 చివర ఈ బేసిక్ విద్యావిధానంలో 

చదువుకునే పిల్లల సంఖ్య 1.1 మిలియన్లు. 

బేసిక్ విద్యావిధానాన్ని కేం[దం, కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అంగీకరిం 

చినప్పటికీ, దానిపై పూర్తిగా మనసు పెట్టలేదు. ఎ ఉద్దేశ్యంతో అయితే 

వీటిని ఎర్పరచటం జరిగిందో, అది నెరవేరలేదు. దీన్ని అమలు జరపడానికి 

వీలుకాదని వదిలి వేయటం జరిగింది. ఇటీవలి కాలంలో, భారత ప్రభుత్వ 

విద్యా నిపుణులు, విద్యా విషయాన్ని గూర్చి ఎంతో లోతుగా ఆలోచించారు. 

ఇటీవలి సిద్ధాంతాల (ప్రకారం, విద్యావిధానాన్ని మలచాలని ప్రయత్నం చేశారు. 

వాళ్ళు, లభ్యమౌతున్న కొద్ది వనరులతో, ఎ విధంగా విజయం సాధిసారో 

మనం వేచి చూడాలి. అనుకున్నది సాధించినప్పటికీ, భారత జాతీయతలో 

కాని, జాతీయ సంస్కృతిలో కాని, అసలు సమస్య, అతి (పాచీనులకు 

చెందిన మాతృ భూమి భారతదేశవునీ “జాతీయత అనేది ఆధునిక 

అర్థంలో భావిస్తే, ఇటీవల మా(తమే జాతీయతను పాందిన దేశవునీ 

స్పష్ట వౌతుంది. భారతీయులు ఒక పద్ధతిలో జీవితాన్ని గడుపుతారు. 

సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తారు. జాతిగా వారు ఆధునిక కాలంలో ఎదురౌతున్న 

తుఫానులకు, ఉ(దేకాలకు, అనేక రకాలైన తాకిడీలకు తట్టుకుంటున్నారు. 

వాళ్ళు తమ లంగరులను వదలుకోడానికి ఇష్టపడరు. వాళ్ళకు గురిలేని 

విషయాల జోలికి పోరు. ఉవ్వెత్తున లేస్తున్న అలలవంటి నేటి పరిస్థితుల 

నుండి తట్టుకోడానికి, స్వేచ్చాయుత మైన (పపజాస్వావ్యు రాజ్యాన్ని 

నెలకొల్పుకోడానికి (పయత్నిస్తున్నారు. పసిఫెక్లో మునిగిపోయి, లేక పాతకాలపు 

నీటిలో మునిగిపోయి, స్తంభీకృతం కావాలని అనుకోడం లేదు. స్తంభీకృతమెన 

విధానానికి, మారుతున్న విధానానికి, పాత కొత్తలకు, సవముతౌల్యాన్ని 

సాధించడానికి (పయత్నిస్తున్నారు. 

చిట్టచివరిగా విశ్లేషించి చూసినపుడు, ఇదే నిజమైన సమస్య. ఈ 
మస్యను పరిష్కరించే ముందు ఇంతకన్నా (ప్రధానమైన సమస్య, విభిన్న 

ముదాయాల సంస్కృతులను, మౌలికమైన సమైక్యతను కలిగించే జాతీయ 
సంస్కృతిని సమన్వయం చేయాల్సి వుంది. ఇంతవరకు ఈ సమస్యకు 

పరిష్కార మార్గాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేసూ, దాన్ని ప్రాముఖ్యాన్ని పేర్కొంటూ 

కొన్ని ఆచరణీయమైన సూచనలను చేయడం జరిగింది. ఇటువంటి క్లిష్ట 

(A 

ల 
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పరిస్థితుల్లో మేధావులు, రాజకీయ నాయకులు, భారతదేశ భవితవ్యాన్ని 

తీర్చి దిద్దడానికి కృష చేయాల్సి ఉంది. రాజకీయ, ఆర్థిక సమస్యలతో 

పాటు, భారతదేశంలో ఉన్న ఈ సాంస్కృతిక సమస్య సమానమైన (ప్రాధాన్యం 

కలదని వారిని నమ్మించగలిగితే మన కృషి ఫలించినట్లి. 
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